
.n
g.

 

É;

.

ie!?
.,. !É

f
l¡

.t

K Ti" '3'

_ v

A' l 'é'
,.i'- ?

3.a»

 

cf"

,-¡-

.Ano aiii
.Assig'natllraSt SEM ESTAMPILHA: Anne, 46000 réis; Semestre, 26000 à

réis; Trimestre, 16000 réis; Avulso, 40 réis. COM ESTAMPILHA: Anne, 45500 réis; Se- E

mestre, 25250 réis; Trimestre, 16125 réis; Avulso, 45 réis.-Pagamento adeantadO. l

 

PUBLICA-SEAS QUARTAS E SABBADOS

“AMA-?Ellis lz DE &Ball; Dil 18%

~--- '- r .. ., ..s.:-› . _7.3 ,4.7,- _14 ::VN .1,. ,_ .› __ A_

  

I q \ o I ,o r

l , Pubhcaçoes : Correspondenmas particulares, 40 reis por cada. linha, no typo

commum do jornal Annuacios, 30 réis por linha; Repetições, 20 réis, accrcsccndo o

imposto do sêllo.-Recebem-se annuncios annuaes, mediante contracto especial.

 

naun 4:35':

    

 

É' E' nm dos nossos correspondentes

em Pariz Díousieur A. Lo-

rette.-Rua Caumartin, 61.

w

SUMMABÍU : - Commissão Dislr¡ctal,- Conselheiro

Albano de Mello.-llccenseamento politica-Carla

' de Lisboa-Noticiario.-Carta e resposta-_Os

partidos politicos ein França.-Folhetim: Os Crer¡

tes-Parecer da calendario-_Carta de Cantanhe-

de.-Secç50 oliicial.-Secção agricola-Secção lit-

raria.-Bibliograph¡a.-Bibliolheca Historico-P0-

lilica.

E

5:51:55:

rio o sr. dr. Marques Manso, e para

vice-secretario o sr. João Bernardo

Ribeiro Junior.

Ficaram, pois, assim satisfeitos os

dezejose as aspirações do districto,quo

o sr. Dias Ferreira tão gravemente

perseguira até ao ponto de substituir

n'aquelles importantes cargos os cava-

lheiros que o voto publico alli tinha

collocado, por homens sem competen-

cia e sem conhecimentos praticos da

vida administrativa.

O que foi essa administração con-

demnada, em que predominava a von-

tade absoluta d'um homem írreconcilia-

vel até com o proprio Deus, havemos

de demonstt'al-o em n.°' subsequentes,

pelos factos que iremos a pouco a pou-

co expondo !i luz do dia.

Por agora limitamo-nos a rcjistar

com louvor a intrevenção correcta e

justissima do sr. ministro do reino, e a

felicitar mais uma vez o districto por

ver realisadus por esta forma as suas

ardentes aspirações.

O reinado dos intruzos acabou e

cremos que de vez.

_-+_

Conselheiro Albano do Mello

  

Commissào Distrietal

Mais humanisado d'esta vez com a

justiça, porque a verdade é que a ex-

periencia s' uma grande mestra e con-

selheira, o sr. juiz de direito deixou

passar o praso marcado pelo artigo

10.° do decreto de 2 de março ultimo,

regulador do disparatado § 1.' do ar-

tigo 2.° do decreto de 6 de agosto pas-

sado,sem tomar qualquer decisão ácer-

ca da pretendido reclamação sobre a

validade da eleição da commissão dis-

trictal, tornando-a assim valida para

todos os effeitos.

Pelo preceituado no artigo 19.' do

Codigo Administrativo, tinha,pois,qne

tomar posse na segunda-feira ultima

a nova commissão, e o sr. governador

civil substituto, conselheiro José Fer-

reira da Cunha, que é um magistrado

dignissimo e um caracter respeitavel,

foi alli dar-lh'a, mandando lavrar no

mesmo momento o respectivo auto.

Succede, porém, que um funccio-

nario subalterno, o secretario geral,

que tem um farto quinhão de respon-

sabilidades em todas as violencias e

attentados que ha muito ahi se veem

praticando, se revolta contra as deter-

minações superiores, e, saltando uma

vez mais por sobre todas as conside-

rações de respeito á ordem e de amor

á verdade e á razão, intima o velho e

honrado magistrado a que não dd pos-

' se a commissão, pretendendo mostrar

pela ignorancia atrevida que lhe é pe-

: culiar, que nenhuma prescripçâo legal

permittia a entrada da nova commis-

são n'aqnelle dia. Unico !

Mostrando-se-lhe aquella citada

disposição, o artigo 19.° do Codigo

Administrativo, que diz que as corpo-

rações eleitas ióra da época ordinaria

se canstituem no primeiro dia util de-

pois do 3.' domingo _immediato ao do

apuramento, volta o ¡nepto a dizer que

esse primeiro dia util era o dia. da ses-

são, e que portanto só no quinta-feira

proxima se podia realisar o acto da

posse! De fôrma que, segundo o modo

de entender do homem, sendo apenas

uteis os dias de sessão, h nos restantes

não pode haver trabalhos, e estes, se

se ñzerem, estão insanavelmente unl-

loq l Pois não é isto?

Mas ha mais. Outras disposições

antecedentes, além do artigo 7.° do

novo decreto regulador do assumpto,

mandam que as corporações adminis-

trativas, depois da posse, designem os

dias de sessões.

Ora se só os dias de sessão são pa-

ra o sabio os dias uteis, e por outro

lado a lei manda que só depois do acto

da posse se designem esses dias, onde

iria elle arranjar um dia util para a

posse, e como poude conceber n'aquelle

cerebro enfermo tão disparatada con-

tradicção de ideias? Ja viram coisa

similhante ou parecida ?

I Pois não é isto a mais significati-

va demonstração do que o homem é e

do que elle vale? Mau de natureza e

fronzm de caracter, elle é tambem sujo

de consciencia, e venal de condição.

Pois apesar de tudo isso mantem-se

ainda alli, no logar de que tem feito o

pelourinho Deus sabe de quantas victi-

mas, no logar que deslustra e que ma-

cula, que envilece e quo conspurca,

que enodôa e que vicio, que nvilta e

que desbonra !.

A manutenção d'esse homem á fren-

te d'nma secretaria como aquella, é um

insulto permanente aos brios d'uuin ci-

dade e d'um districto como o nosso.

Urge, pois, que o affastem d'ahi para

desaggravo d'esta terra, ou tornaremos

¡'eSponsavel o governo por quanto pos-

sa succeder de futuro.

Feita por telegramma ao sr. minis-

tro do reino a exposição dos factos,

ordenou s. ex!l imediatamente ao sr.

governador civil que désse posse á

oommissão. Foi um desastre por que

não esperava o secretario geral, mas

necessario e de uma altissimasigniñca-

ção. Oxala que elle saiba :comprehen-

dêl-o, mas duvidamos muito.

Pouco depois, recebiamos aqui o

seguinte telegramnia d'um nosso esti-

inavel collega da capital, que, em vir-

tude da eXposição dos factos que lhe

íizemos d'nqui, procurou iuimediata-

mente o sr. ministro do reino:

LISBOA, 10, Ás 3 n. E 30 M. os r.

Carimeâo das Províncias-Aveiro.

Ministro respondeu

que a posse da comuns-

são era. hoje. Carlson

› verdadeira. hilar'iedade

a opinião contrariam-Y.

Pelas 3 horas da tarde tomou pos-

se, pois, a nova commissão, entrando

desde logo em exercicios designando

presidente o sr. conselheiro Ma-

nuel Firmino ,para vice-presidente o

ff'. meu “E Gestão, para assista-

 

  

   

    

  

            

  

  

  

  

 

  
  

  

damas e cavalheiros, as ex.

Extremamente sympathica e deve-

ras significativa, a festa promovida

por um grupo de dedicados amigos do

sr. conselheiro Albanopde Mello, e ef-

fectuada no domingo ultimo na egreja

parochial de Águeda, em acção de

graças pelo restabelecimento do illus-

tre deputado por este circulo.

A egreja transbordava de gente,

recordando-nos ter visto, entre outras

mas sr'ñí

D." Maria Augusta de Macedo, D. Ca-

milla Machado dos Santos, D. Luiza

Pinto Velloso, D. Aununciação de Mel-

lo, D. Quiteria de Mello Velloso, D.

Marin Candida Velloso, D. Maria do

Cóo Velloso, D. Isinenia Velloso de

Freitas, D. Deodata de Freitas, D.

Julia de Freitas, D. Judith de Mello

Freitas, D. Notbemia de Mello, D. Eu-

genia de Mello, D. Anna d'Assumpção

Velloso, D. Eliziaria de Sousa, D. Rita

de Sousa, D. Anna de Sousa, D. Libe-

rata Teixeira, D. Rosa Pinto, ex.nm es-

posa e filhas do sr. juiz de direito, D.

Generosa de Freitas, D. Maria de Frei-

tas, D. Laura Brinco, D. Elvira de

Fontes Alla, D. Clarice Ribeiro; e os

srs. arcebispo de Mytilene, conde da

Borralha, conselheiro Manuel Firmino

d'Ahneida Maia, dr. Eduardo Caldeira,

dr. Joaquim de Mello Ribeiro Pinto,

dr. Antonio Emilio de Souza Freire Pi-

mentel, dr. João Duarte Sereno, dr.

&ntonio Rodrigues Pinto, dr. Domin-

gos José da Costa Amorim, dr. Manuel

da Silva Pinto, dr. Joaquim de Carva-

lho e Silva, dr. João de Mello Freitas,

dr. José de Mello Freitas, di'. José Ro-

drigues de Mello, dr. Matheus Pereira

Pinto, dr. Manoel Homem de Mello,

dr. Vicente Ferreira dos Santos, dr.

Elisiario Dias Cura, dl'. Abilio Pereira

Pinto. dr. Albano Baptista da Cunha,

dr. Antonio Homem dc Mello, capitão

Antonio Baptista Lobo, Julio Portella,

José Eduardo de Mello, Luiz de Mello

Ribeiro Pinto, Joaquim de Mello Pin-

to Leitão, Eduardo de Mello Ribei-

ro Pinto, Vicente Ferreira da Costa,

Caetano Ferreira, Bernardo Maria da

Silva, Severiano Juvenal Ferreira,

_João Carvalho Rebello Coelho, An-

tonio Placido Lamy, Julio da Con-

ceição, Luiz de Azevedo, commen-

dador Mello, Domingos Mello, Ma-

noel Maria Alla, Augusto Ferreirn

Baptista, Antonio Marques, Antonio

Marques Rodrigues de Carvalho, Bon-

to de Souza Carneiro, Manoel Marques,

Joaquim Duarte Simões, Antonio Car-

valhal, João Nogueira, José Correia

Saraiva, Christo 'am Ferreira Coelho,

Luiz Thomaz Coelho Estima, Seralim

Mello, Manoel Lima, José Lima, Ma-

noel Mira, José Agostinho, Anacleto

Cunha, Felippe de Mello, Luiz Freitas

de Mello, Benjamim Camossa, José Car-

los da Silva, João de Freitas Sueéua,

Antonio de Freitas Sucena, Albano de

Castro, João d'Almeida Castella, José

Gonçalves dos Santos, José Mericiano

Gonçalves Velloso, José Avelino de

Figueiredo, Sebastião d'Almeida, Joa-

quim Reis, Eduardo Carvalho, Auto-

nio Alves d'Oliveira, Joaquim Vascon-

cellos,-José Maria Ferreira Paula, An-

tonio Rodrigues dos Anjos, Luiz Hen-

rignos d'Oliveira, Antonio Pinto Ra-

chão, José Ribeiro de Souza Figueire-

do, João ,Pereira dos Santos, Manoel

Nunes de Bastos Diniz, Josá Marques

Chrastovães, parocho d'Espiuhel, paro-

cho e arcipreste da Macinhata, parocho

da Trofa, parocho de Agueda, parocho

de Segadães. parocho de Recardâcs,

padre José Dias Ferreira, padre Anto-

nio Joaquim Vidal, padre Luiz Aveli-

no de Figueiredo, padre Vicente Suce-

na. padre Rocha, padre José Sucena,

padre José Marques de Castilho, padre

Manoel Lourenço, padre Eduardo de

Mello, padre João Pinto Rachão, pa-

dre Dellim Amaro, padre Manoel Ama-

ro, padre Matheus Abrantes.

Pouco depois das 11 da manhã

principiava a solcmnidade religiosa,

celebrando o sr. padre José Ferreira

Sucena, acolytado por numerosos pa-

rochos das freguezias visinhas, sendo

mestre de cerimonias o nosso estima-

do amigo, revd .° Marques de Castilho.

Ao Evangelho subiu 'á tribuna o

sr. prior José Rodrigues Pinto,um dos

mais intelligent” _oradores sagrados

do nosso districto,fazendo um discurso

admiravel de conceitos e cheio de cla-

reza, tractando o assumpto com uma

delicadeza pouco vulgar e desenhando

primorosatnente o busto sympathico

do conselheiro Albano de Mello, colo-

riudo com soberbas mas exactissimas

tintas a eoróa dos seus triumphos, a

pujança do seu talento e a nobreza do

seu caracter.

Quando terminou o sermão, des-

feria-se no coração de todos essa com-

movente nota de vibração que traduz

os mais jtistilicados jubilos e se con-

centra até nos animos menos impres-

sionaveis. O sr. Albano de Mello foi

abraçado por todos, e poucos rostos

vimos sem lagrimas nlesse momento.

Raras vezes se costuma celebrar

uma festa assim, ein vida dos que, pela

superioridade do seu tale-nto ou pelas

brilhantes qualidades do seu espirito e

do seu caracter, conseguem elevar-se

no conceito publico e assignalar-se na

vanguarda dos mais prestimosos pala-

dinos da civilisação .

Raro costumam os homens da nos-

sa epoca assistir á propria apotheose;

e quando a consciencia popular assim

o julga mister, porque os tem deante

de si em toda a pujança da sua vita-

lidade, em permanente exercicio da sua

grande actividade intellectual, é por

que essa individualidade soube erguer-

se a um nivel muito distincto e a uma

esphera muito elevada, conquistando

no reconhecimento e no alfecto dos seus

concidadãos um altar de bençãos e de

rcspeitos que nem o tempo destruirá

jamais.

Raras vezes se destaca tambem as-

sim, no kaleidoscopo da politica, uma

individualidade da natureza e da es-

tatura moral do conselheiro Albano

de Mello. A importancia do seu nome,

a norma do seu procedimento, os gran-

des beneficios que tem prestado á sua

terra e as sympathias que conquistou

em toda a parte, revelou-o brilhante-

mente a festa que acaba de ser-lhe

consagrada.

O Campeão das Províncias, que se

associou a ella com sincero e justifica-

do jubilo, lonva mais uma vez a ini-

ciativa d'esse justissimo preito da gra-

tidão d'um povo, e deixa aqui regista-

do o sen modesto tributo de conside-

ração pelo caracter de Albano de Mello,

de admiração pela actividade infatiga-

vel do seu espirito e de reconhecimen-

to pela isempção dos serviços que tem

prestado ao nosso circulo.

Terminando, abraça os seus corre-

ligiouarios d'Agueda, admiravel pleia-

de de perfeitos homens de bem, e feli-

cita-os pela brilhante festa que fizeram

ao desvelado e infatigavel protector

d'aquelles povos.

_+-

Recenseaiueuto politico

A commissão do recenseamento

reuniu-se houtem para dar cumprimen-

to ás sentenças do sr. juiz de direito

da comarca, que mai-.dam inscrever ci-

dadãos que, por facciosismo, se havia

tentado excluir dos registos politicos

-facciosismo tão revoltnnte que até

se pretendeu classilicar de hespanhol

um filho d'esta terra, que nunca quiz

trocar pela sua a nacionalidade extra-

nha, pois que nasceu aqui, que foi aqui

baptisado, que pagou aqui o tributo

de sangue, que casou evive aqui, sen-

do filho de mãe portugueza, nascida

tambem aqui. Pois pretendeu-se ex-

cluir do recenseamento politico um filho

d'esta terra nas indicadas condições!

E' que a maioria da commissão

pecca mais que tudo por fazer obra

pelas informações que recebe de um

badameco que tem ao seu lado, que

comprometteu gravemente a camara

passada, e que ha-de comprometter

gravemente a actual, pois que pede

gratilicaçõas por serviço que se com-

prometten a fazer sem estipendio, co-

mo consta da acta da sua nomeação.

Vejam pois a commissão e a ca-

mara o que fazem. O povo não pode

estar a pagar 10 réis por cada canas-

tra de pinhas e por cada oiólho de

herva que traz ao mercado, o que quer

dizer dar 10 réis por cada 40 réis que

apura, para o ver esbanjar em grati-

ficações que não se devem.

- Consta-nos que parte da commis-

são se negou a pagar a gratificação

que lhe foi pedida,e muito bem fez se

assim procedeu. Entretanto o remedio

esta dentro de casa. Quem tantas gra-

tificações auferiu da camara anterior,

uiettendo essas ci'escidas im portancias

por obras que nunca se fizeram, dan-

do como trabalhadores pessoas que

nunca existiram, é capaz de tudo se

lh'o permittiitem.

Veremosse lh'o periuittem e failu-

remos do caso como for de justiça.

Não esqueçam, porém, os dirigen-

tes municipaes, que ha um tribunal

que examina as' contas das camaras, e

que ha outro tribunal ainda mais se'-

vero, que é o da opinião publica, nem

sempre disposto a perdoar.

.. ___+___. ...

Bill“ DE LISBM

11 os ABRIL nn 1893.

Continuamos em pleno marasmo

politico. O governo trabalha na orga-

nisação dos orçamentos o nos projectos

que tencio na apresentar ao parlamento.

- Causou aqui indignação o mo-

do por que o secretario geral d'esse

districto, o_ famoso Massa, queria ein:

i \ '

  

   

   

   

   

   

 

    

  

   

   

 

  

  

  

   

   

  

  

   

  

  

 

rio Duarte, de agradecimento pela sua

offerta e de parabens pela sua produção.

Senhor-a. das Dor-es.

-Já começaram as piedosas novenas

no templo das Carmelitas e no domin-

go veritica se a pomposa festividade

em honra d'aquella Virgem.

Romarias. -- Começaram

no domingo, pela do Senhor do Ala-

mo, na estrada dc'Esgueira, e proxi-

ma do' caminho de ferro. Ao local do

arraial concorreu muita gente, princi-

palmente os operarios, que vão alli

buscar as. . . sérias.

E* oerto.-Vamos ahi ter a

apresentação da formona e exeelsa Gi-

-aldini, a affamada gyninastn, e a com-

panhia do Real ColySeu de Lisboa. A

assignatu ra está aberta no estabeleci-

mento do nosso predilecto amigo, sr.

Francisco Gamellas. '

Recita.-Foi muito applau-

dida_ a recita que um grupo de uma-

dores de Anadia, levou á scena no

dia 1 de abril. O drama agradou mui-

to, e os differentes interpretes foram

bem recebidos pelos espectadores, por

que desempenharam bem os seus pa-

peis. A salla do theatro achava-se vis-

- Por carta recebida aqui sabe-se

que o rei Dahomê mandou exceutar,de-

pois de summario processo, o subdito

portuguez Maximo de Carvalho, nego-

ciante n'aquclla região, e que em tem-

po teve influencia junto do rei Gléglé.

Maximo de Carvalho foi para Dahomé

ha 15 annos. Antes esteve estabeleci-

do em Lisboa, com uma casa de pe-

nhores na calçada do Garcia, na his-

torica residencia de D. Filippe de Vi-

lhena, destruída em 1878 por um vio-

lento incendio. í .

W

llüillüidillüw

Notas da. carteira. -

Est-.i desde domingo em Aveiro, onde

conta demorar-se até ao dia 18, o sr.

Mendo Saraiva Lobo, importante ca-

pitalista da Guarda, e respeitavel pae

dos nossos estiuiaveis amigos, srs. Fran-

cisco e Antonio Saraiva Lobo.

S. ex.' está liespedado no Hotel

Central, e dizem-nos que tem gostado

immenso da nossa terra, o que noticia-

[DOS COUl prazer.

- Contimia gravemente enferma

a ex.“ Baroneza de Recardães. Senti-

mos os seus incommodos, e desejamos-

festação que os seus amigos lhe fize-

ram na gare do Rocio foi importantís-

sima. Eram õ horas e 10 minutos

da tarde quando o comboyo deu entra-

da na gare, onde era aguardado por

grande numero de amigos de Alfredo

Keil e pela charanga dos marinheiros

da armada, que tocou a marcha da D.

Branca, quando o trem entrou nas li-

nhas da estação. Immediatamente se

ergueram calorosos vivas ao glorioso

.maestro, acompanhados dc enthusias-

ticas salvas de palmas, que se succe-

diam com pequenos intervallos. Keil,

da portinhola do wagon, agradecia a

manifestação, visivelmente eommovi-

do, acenando com o Chapeu. Centenas

de mãos se estenderam então para aper-

tar a d'slle, como centenas de braços

se estenderam depois para o abraçar

quando o nosso illustrc compatriota

saiu da carruagem para o trotoir da

gare. O laureado maestro desceu as es-

cadas da estação sempre seguido d'u-

ma multidão enorme que o victoriava

erguendo vivas e dando palmas, e se-

guiu a pé pela Avenida, até sua casa,

onde a manifestação recrudescen de

enthusiasmo. Alfredo Keil chegou duas

vezes á janella para agradecer os vi-

da protelar a posse daí-30mm' _ _ Dis-

trictal. Não ha nada mais tacan o no

meio da burocracia portugueza. E con-

serva-se um homem d'esscs n'umgilp-

gar importante como o que elle exerce!

Felizmente que não será_ por muito tem-

po, pois não ha mal que sempre dure.

- A commissão parlamentar de

emigração reuniu sabbado de tarde,

no ministerio do reino, sob a presiden-

cia do sr. Ferreira do Amaral, estan-

do presentes os srs. conde do Alto Mea- V

rim, Carlos Bocage, Horta e Costa,

José Paulo Cancclla, Barbosa de 'Lia-

galhãcs, Almeida Eça, Matheus Tei-

xeira @Azevedo efluea Prado. As-

sistiu o sr. ministro do reino, decla-

rando que, apezar de não poder o go-

verno intervir nos trabalhos da com-

missão, de certo envidaria todos os es-

forços para que ella concluisse rapida-

mente um projecto de tanta importan-

cia para o paiz. Approvou-sc a gene-

validade de projecto, começando a dis-

cutir-sc a especialidade. A commissão

resolveu reunir todas as quartas e sab-

bados, na secretaria do reino.

- Sua Magestade a Rainha viuva

já não parte ámanhã para a Italia, co-

mo se havia dito, mas partirá. no dia

   

   

  

    

     

    
   

  

   

                 

    

 

  
  

     

conloo da augusta princeza.

22. Demora a viagem um ligeiro in-

- No Diario de hoje vem uma por-

taria do ministerio da justiça determi-

nando que se proceda a revisão do co-

digo pcnal em vigor e das leis crimi-

naes e de processo para se adoptarem

as reformas que forem julgadas ne-

cessarins.

- Todos os empregados addidos

dos differentes quadros, decretados

na ultima reforma, no ministerio das

obras publicas, e que estavam desem-

penhando conimissões de actividade,

foram mandados recolher aos seus res-

pectivos quadros e diz-se que esses em.

pregados passarão a receber 50, 60 ou

70 por cento dos seus ordenados con-

forme tiverem 10,15 on 20 annos de

serviço. Esta resolução não foi bem

recebida. A economia que resultará

d'esia providencia é pequena, e gran-

de a miseria em que licat'ão muitos

empregados.

- Não tem importancia o desa-

cato praticado ante-houtem na Aveni-

da contra El-Rei. O individuo que se

collocou em frente do carro em que ia

o_sr. D. Carlos é nm louco de herança,

que toda :t sua vida tem soffrido das

faculdades. Está. em Rilhafolles.

-- Tambem não teVe a importan-

cia que se lhe deu o facto praticado no

Rio de Janeiro contra alguns portu-

guezes. Foram portngnezes republica-

nos contra portuguezes ,monarchicos,

partindo dos primeiros a provocação.

U principal culpado do que se lez foi

o sargento Custodio Ribeiro, um (los

compromettidos nos successos de 31

de janeiro, que vae ser devidamente

processado e punido.

- El-rei tendo cm attenção o com-

portamento, padecimentos e avançada

edade, nssignou ante-houtem um de-

creto perdoando o resto da pena a Joan-

na de Sousa, que por accordão da Rs-

lação do Porto de de janeiro de

1886 fôra con-ieznnada pelo crime de

intanticidio,na pena de6 annos de pri-

são cellular seguida de 10 de degiedo,

ou degredo por 20 annos, a qual lhe

fora diminuída na 4.“ parte por decre-

to de 22 de fevereiro dc 1890.

- O sr. conde da Redinba foi de-

signado para chefe do partido realista

no paiz, recebendo já a respectiva in-

vestidura do principe que representa

a monarchia proscripta.

-- Noticias chegados da Africa

quc o st'. João Chagas estava

92-s

dizem

no tribunal de Loanda a responder

pelo crime de fuga, quando alli che-

gou o telegramma noticiando a am-

uistia. O sr. major Sertorio d'Aguiar,

que presidiu á audiencia do julgament-

to, suspendeu logo os trabalhos, muu-

dando pôr em liberdade o accnsado,

que deve estar já em caminho do paiz.

-- Ésguiu ante-houtem no Sud-

erpress para Saragoça, a distincta cun-

tora Regina Pacini, acompanhada de

sua mãe sr.“ Felicia Pacini. Na gare

da Avenida era grande a adiuencia dos

admiradores da eximia artista, para

cima de duzentas pess0as, entre as

quaes as sr.“ D. Constança e D. Ar-

gia Panini 'e os srs. visconde de Ta-

veiro, barãJ da Regaleira, Eduardo de

Romero, Carlos Feireira, João Brega-

ro, Francisco Cilia, Freitas Brito, An-

tonio Manuel Teixeira, D. Pedro de

Castro (Galveias), conde de Font'Alva,

José Rego, Braga, visconde da Varzea

da Orden), Antonio Duarte da Cruz

Pinto, maestro Bimboni, marquez de

Franco, Raphael Bordallo Pinheiro,

Camara, Pedroso de Lima, Silva, José

Pacini, João Dias de Oliveira, Dantas

Buracho, Montresor, professores da or-

chestra de S. Carlos, Carlos Pacini,

Gouvêa Pinto e muitas outras pessoas

de cujos nomes não tomei nota. A'

partida do comboio, o sr. barão da Re-

galeira levantou tres, vivas a Pacini,

vivas que foram calorosamente Corres-

pondidos e fechados com uma prolon-

gada salva de palmas. Regina Paciui,

visivelmente commovida, agradeceu cs-

a enthusiistica manifestação de sym-

pathia, e toi-se, com um grande bou-

quet de flores na mão, .promettendo-

nos regressar em breve praso.

-- Regressou houtem a Lisboa o

illustre maestro da grátis. .o mani-

   

         

    

   

 

vas, c duma d'ellas atirou para a mul-

tidãs um bouquet de flores, que trazia.

na lapella do casaco. Entre outras pes-

soas que estavam na gare do Rocio vi-

mos os srs. Raphael Bordallo Pinhei-

ro, Serpa Pinto, visconde de Taveiro,

Guerchcy, Lopes de Mendonça, Felip-

pe Duarte, Gaznl, Julio Neuparth, Mo-

raes Palmeira, José Carneiro, Frede-

rico Ferreira, Carvalho e Mello, Frei-

tas Brito, Luiz Iunoeencio Pereira,

Bom de Sousa, Guilherme Ribeiro,

Junqueiro, Agostinho Franco, Fran-

cisco Bello, Victoriano Braga, Bulhão

Pato, Albino Pimentel, Manuel Alfon-

so Espregueira, Manuel Eiuygdio da

Silva, Pedro Diniz, Mello Barreto, Jo-

sé A. Vieira, Andrade Neves, Cunha

e Silva, Manuel Vargas, Paiva de Au-

drade, e muitos outros _de que agora

me não lembram os nomes.

- A trovoada de domingo aqui foi

terrivel. Diz-se dos seus pavorosos ef-

feitos o seguinte:

(A medonha trovonds quo houtem :1 tar-

de e durante a noite pairou sobre a capital

fez bastantes estragos. Sobre o cata-vento

da torre da egreja da Encarnação, cahiu

uma faísca electrico. que derrubou o referido

cataveuto, a. bola eiu que assentam e parte

ds. alvenaria da. cupula da. torre, indo os

destroços produzidos, cahir sobre 0 telhado

da casa da arrecadação da egreja, que scr-

vo tambem de residencia a uma senhora per-

tencente a irmandade do Santíssimo da fre-

guezia. A cruz com o catavento, pesadissi-

ma, tem uns tres metros d'altura e a espac-

ra sobre a qual sc achava collocadn moio

metro do diametro. Todo este enorme peso

com a pedra que se achava ligado c a alve-

naria, arrombaram o telhado da casa em

questão fazendo cinco grandes rombOs, pas

saudo para dentro da arrecadação, ondo fe-

lizmente, ninguem se achava. Tambem ñ-

caram damnilicados o pateo da egroja o uma

claruboia de um corredor interior, da qual

todos os vidros so partiram. A faísca seguia

pela corda metallica que faz tocar a sineta

de chamamento dos tiois, fundindo parto da

mesma corda, sahiudo para a parte exterior

da torro por um buraco pelo qual a corda

passava, arrancando todos os pontos ein que

esta se segurava, e seguindo pelo pateo foro.,

entrou na casa da guardo., onde se sumiu

não se sabe pur onde. Na casa da guarda

achavam-sc s. essa hora os pintores João An-

touio Martins Pereira e José Maria Alfonso,

que tendo largado o trabalho, mudaram do

tato, e que assustados, com o clarão, attur-

didcs pelo ribombo do trovão e sutfocados

pelo fumo do enxofre permaneceram alguns

momentos sem poderem fallar, fugindo para

a rua. A' porta quo da ingresso da. rua pa-

ra o pateo interior da. casa, achava se uma

croada do servir que cuhiu no chão sem son-

tidos. U si'. padre Vasconcellos, o sacliristão

Sousa e Manuel Pereira, que se achavam na.

egreja, tambem ficaram assustados, tão gi-.m

do toi alarme produzido pela falsos.. Proco-

deu-se logo a reparações utim do evitar que

a chuva não fosse augmcntar o numero do

dsmnas ja produzidos.

Alóm destes estragos, a trovoada imã¡-

lisou algumas linhas telephonicas do serviço

de incendios; os que communieum a inapcc-

ção geral com a dos bombeiros voluntarioe

de Lisboa, tlicatro de b'. Carlos, alt'audcga,

casa. do sub inspector Lapa o estação n." os.

C posto telegraphico que está junto á. esta-

ção do caminho do ferro, em Belem, ticou

destruído bem como as linhas. As linhas te-

lophouicas entre o governo civil e as esqua-

dt'ats do Campo Grando, Carnide e Bsmtica

estão egualmonto interrompidas por ostra-

gos causados pela trovoada.

Fóra de Lisboa tambem se fizeram sen-

tir os etfaitos da trovoada.

O nosso corrcpoudeute de Ericeira en-

viou-nos o telegramma que segue:

Ericeira, 9, às 4 h. o :JÔ m. -Cahiu

sobre esta villa uma forte trevo-.tda acompa-

nhada do grande chuva. Os ericeirouscs di-

zem que na muitos auuos não se lembram

do haver aqui uma trovoada como esta, nem

chuva tão copiosa. São cinco horas, conti-

nuando o mau tempo.

›- A divida iinctuante está actual-

mente em 39.722:000$i00í) reis, in-

cluindo o que se deve ao Banco de

Portugal.

- Os typographos sentem aqui

falta de trabalho, e tanto que muitos

vão sair para o Brazil. Hontcin apre-

suntou-sc ao si'. ministro do reino uma

commissão da arte para lhe expôr as

ditliculdades_ em que vivem. O minis-

tro recebeu-os bem, mas não cabe nas

suas forças attendcr a todas as neces-

sidades das diti'crcntes classes.

-- Mais emigrantes. Chegaram a

Lisboa, procedentes do norte e Beira-

Alta e Ueste, cerca de 400 emigrantes

para o Brazil. Bem sabemos que as

leis não pei'mittem prender quem se

quer ir embora, mas por este caminhar

nca'á em pouco tempo Portugal des-

povoado.

   

   

    

   

    

lhe melhoras.

prezado amigo e collega, sr. Almeida

Vilhent.

sr. Marques Gomes.

diocese, foram no domingo proximo

galhães e Marques Gomes.

so amigo, Sl'. Evaristo Ferreira, digno

 

- Partio para a capital o nosso

-- Foi tambem houtem á noite

para alli, o nosso estimado camarada,

- De visita ao cx.” prelado d'esta

passado a Carregosa, os nossos ami-

os e co erras srs. .i ' r . -g ll r, , Fra icisco de \I't

- Seguiu hoje para o Porto o nos-

empregado hydraulico.

- Regressa hoje da sua casa de

Carregosa a Coimbra o cx.“'° sr. Bispo

Conde, venernndo prelado d'esta dio-

cese. S. ex.“l foi aili muito visitado.

- Tem passado ultimamente bas-

tante incommodado de saude o nosso

velho amigo, sr. José Ferreira Luce-

na. Desejamos-lhe o seu breve resta-

belecimento.

-- Tambem está muito doente da

vista o nosso amigo, sr. Manuel Neves

Ribeiro, digno escrivão de fazenda de

Estarreja.

Espanta-30. - Foi houtem

proposto na commissão recenseadora,

que, á imagen¡ e siniilliança do que il-

bitrasse uma gratiiicação ao emprega-

do encarregado d'aquelles trabalhos,

que i ao mesmo tempo empregalo da

camara. para onde foi nomeado com a

restricta obrigação de fazer todo o ser-

viço extraordinario.

Isto é simplesmente espantoso! Pois

não recebe já esse empregado remune-

ração muito superior aos seus meritos

e aos seus serviços? E' pouco 200§000

réis annuaes a um homem que passa a

maior parte do tempo em casa, ou di-

vertindo-se em calumniar os que o ar-

redam do caminho como a animal a

que é preciso evitar o contagio?

Está claro que a ooutuiissão regei-

tou a proposta por completo, mas oque

é provavel é que o homem consiga, co-

mo de costume, que lhe paguem. Ahl

mas acautellem-se os que podem cahir

no logt'o de pagar-lhe, porque lhes

pedircmos estreitas reaponsabilidades.

Nem nos faltava mais nada senão

ver que a camara cobra os vexatorios

impostos com que uma parte da sua

antecessora muuoseou o povo, propos,

por economia, á companhia do guz,que

nas noites de luar não ullumie n cida-

de, etc., etc., e atinal paga com osuor

do para que trabalha, remunerações

que se não justificam na empregados já

bem pagos e jz't bem reinuneradosl

c Ovos moles e machi-

lhõesu - Como dissémos, distri-

buio-se no domingo ultimo o primeiro

n.° d'esta galante revista mensal, que

muitos correram logo a procurar na

Livraria Academics, dlesta cidade, e

em que Mario Duarte, um bom rapaz

que parece ter dedicado a Aveiro o ine-

lhor dos seus affectos e que onptivou

ahi as mais francas e as mais geraes

sympathias, se nos revella, alem de tn-

do, um critico sincero e um cultivador

apaixonado da litteratura portugueza.

Abre o interessante folheto um pro-

logo de Fialho de Almeida, o critico

distincto dos Gatos, e continua-o Mario

_Duarte em 30 paginas de prosa des-

pertenciosa e franca, por vezes franca

e causticante em demasia, mas sincera,

exprimindo o modo dc ver e de sentir

do seu auctor, o que para nós e para

muitos tem um merecimento duplo.

O genero a que se dedicou, tem es-

pinhos em que por ora se não fere, e

abysmos que bade saber, por certo, evi-

tar na sua carreira. Mais recommenda-

vcl se torna por-isso a sua obra, que

nós desejaremos ver sempre da mesma

forma acceite pela opinião.

Eis, nos ligeiros traços que nos

permitte consagrar-lhe o limitado espa-

ço de que podemos dispor hoje,a exposi-

ção das nossas impressões, tão leal, tão

sincera, tão rude mas tão franca como

nos cumpre fazél-a. Aguardamos os

n.°* seguintes, em que decerto Mario

Duarte continuará. a expôr a sinceri-

dade da sua critica e os primorcs da

sua escripta, com a delicadeza e a cor-

tesia que o distinguem.

   

legalmente se fez no anuo lindo, se ar-l l"

tosainente adornada com escudos e

gnlhardetes.

129gatas.-Mario Duarte, o

auetor dos Ovos moles e Mail/iões, e

Gonçalo Calheiros, vão promover re-

gatas na ex plendida ria d'esta cidade.

Do Porto c Lisboa tencionam assistir

muitos amadores.

LL situação agricola.

-E agradavel tanto quanto pode de-

sejar-se a situação agricola actual. Os

trigos, os centeios c as cevndas estão

bons, a maxima parte dos batataes es-

tão isemptos de molestia, os favaes e

ervilhaes bons e com muito fructo, as

terras temporãs lavradas e semeadas

e as que mais Cedo o foram com mi-

llios proximos á. sacha, e para comple-

tar tão lisongeiro quadro nota-se nas-

cença prodígiosa nas vinhas, sem ne-

nhum signal de molestia. Se assim

continuar o tempo, muito bem irá tu-

do. De mau nas cousas respeitantes a

agricultura, nas que mais ou menos

se prendem com .ella, só ha a pouca

sahida de gado gordo.

Fractais. --Dizem d'Agueda

que promette ser abundante de fructas

o actual auno. De cerejas, damascos,

ameixas, pecegos e maçãs ha ja vin-

gado muito tructo. As pereirns é que

oduzem pouco. Havia grande nas-

cença, mas algumas noites de trio inu-

tilisarani a tlôr e o fructo d'cstas bel-

las arvores.

Oi'eançea nfogáda. --

José Cevada, jornaleiro, dlAvellãs de

Caminho, concelho de Anadia, andava

ha dias n'uin seu predio a trabalhar-,e

trazia em sua companhia uma filha. de

pouca edade. Como tivesse sede e cor-

resse perto um regato, mandou a pe.

quena buscar agua a esse regata. A

menina foi, mas em vez de se dirigir

para o regatoque o pae lhe havia in-

dicado, correu a buscar a agua a um

poço que estava a pequena distancia;

quando porém se debruçava nos mu.

ros do poço para com o _chapeu tirara

agua, perdeu o equilibrio e cahiu. O

pae esperou pela creança, mas vendo

que ella não regressam com a agua,

foi pi-ocnral-a,encontrando-a afogado,

sem o mais tenue signal de vida.

Infeliz creança!

Estudo sanitario.~0

estado sauitario de Anadia oontinúa

pessimo. Podem d'alli que se faça pro-

ceder a rigorosa inspecção em alguns

sitios d'aquella villa, que são verda-

deiros focos de infecção, c é de justiça

que a austeridade administrativa o

mande fazer.

I-Iorr'oroso B-Na povoação

da Abrunhosa, concelho de Satanm,

Districto de Vizeu vivia um homem de

nome Antonio de Almeida, que ha tem-

po dnva signaes de alienação mental.

Na quarta-feira da semana passada o

infeliz, teve uma crise mais forte, que

lhe deií' para acabar com a vida. A for-

ma porque elle poz em pratica este in-

tento,é que é horrivel. Primeiramente

pegou n'uma espingarda, encostou-a

ao queixo e tentou disparal-a. Infeliz-

mente não fez fogo, por estar encru-

vada. Não o deteve, antes mais o exas.

perou o facto de negar fogo a espíu-

garda. Tendo-th falhado esta tentati-

va, armou-se de uma faca de geme

aliado e fazendo na região umbilical

um córte circular, arrancou primeiro

o intestino delgado, que deitou pela ja-

nella fora, e a seguir o intestino gros-

so. Aiuda não é tudo l Aquelle homem,

que parece devia estar já morto ou pe-

lo menos subjugado por cruciantissi-

mos soli'rimentos, lançou mão d'uma

machado, c' vibrando rijo e certeiro

golpe ao pulso esquerdo, cortou rente

a ¡não! N'este comenos entrou um ii'-

mão, que chegou casualmente, e não

chamado por gritos de soccorro, que

nenhuns soltou o heroico doido. Atilio.

to, nterrorisado com o hediondo espec-

.taeulo que se lhe offerecia, louco de

afiiicção, gritou-lhe:

-- Que fizeste, desgraçado ?

- Que fiz? tratei de experimentar*

se quando a gente quer leva ou não

uma coisa por diante. Falhon a espin-

garda mas a navalha foi mais carteira.

Estou u'este estado mas nem por isso

estou mais fraco. Apesar d'este estado

E, para terminar, um abraço a Ma- o desgraçado viveu ainda uma_ liam,



Novo barco.--Vse come-

çar a construcção d'um navio novo no

estaleiro da Gafanha,

O que se faz no Bra-

zil.-Consta que no Rio de Janeiro

se praticou um grave desacato contra

a bandeira portugueza. Uma associa-

ção de portugueses tinha-se reunido

para discutir qualquer assumpto de

beneficencia. Como de costume tinha

na janella arvorada uma bandeira por-

tuguesas na sala das sessões o retrato

de el-rei D. Carlos. A meio da sessão

entrou um msgote de brasileiros, rep-u

blicanos facciosos, exigiu que a ban-

deira fosse arriada e tirado o retrato

do sr. D. Carlos. Os portuguezes recu-

saram, mas os aggressores sendo em

numero muito maior espancaram-os,

arrancaram a. bandeira e o retrato, e

uma e outro arrastar-am pelas ruas de-

laivando a bandeira e esfuracando o

retrato de' el-rei.

Não sabemos se o governo já teve

noticia d'este grave desacato, sendo in-

dispensavel que peça explicações im-

mediatas ao nosso ministro e as devi-

das satisfações ao governo do Bralil,

se este não promoveu a punição dos

culpados.

&Iulher terrivel.--Deu

entrada na cadeia de Torres Vedras,

uma heroina, Maria do Carmo, soltei:

ra, de 18 annos de edade, do casal do

Sargaçal, freguezia da Carvoeira, que,

estando a servir em casa de Joaquim

Rato, no mesmo casal, no domingo, 2

do corrente, aproveitando a ausencia

do patrão, chamou para casa João Fa-

ria. das Carreiras, seu antigo namora-

do, com o qual em tempo manteve in-

timas relações, mas ha muito interrom-

pidas. João Faria, depois de muito ins-

tado, entrou por uma janella, mas Ma-

"ria do Carmo, assim que viu em casa o

seu antigo amante, foi á cosiuha mu-

nir-se d'uma bella faca e vibrou-lhe 4

facadas, sendo tres na perna direita e

uma na perna esquerda. João Faria

fugiu precipitadamente pela mesma

janella logo á primeira facada, repe-

tindo Maria do Carmo as outras no

acto da fuga. Duas visinhas observa-

vam da janella toda esta acena, que_ se

passou as 6 horas da tarde. O ferido

deu edtrada no hospital. O seu esta-

do não parece apresentar gravidade.

O cabo Baptista e o guarda Perei-

ra, 228 da 2.', effectuaram a captura-

da valeu heroína.

O ar°tista.- Muito deveu o

nosso paiz, na fundação da sua unida-

de, e no estabelecimento da sua inde-

pendencia, aos fidalgos, como Roma

nos seus premitivos tempos deveu aos

seus patricios; depois, porém, estas

classes de nobreza deixaram-se oñ'uscar

pela grandeza d'uma outra classe, que,

certamente é mais util - o artista.

Se não fora o artista, desbastando

as montanhas e fazendo das pedras

santos, capazes de se pôr nos altares,

imprimindo n'esses quadros magesto-

os o colorido e a realidade das cousas

naturaes, trabalhando na emitação da

naturesa e fornecendo-nos os primei-

ros objectos mais essenciaes a uma so-

ciedade no caminho do progresso, o

mundo eucoutrar-se-hia no seu prin-

cipio. Oliereçamos uma sociedade sem

fidalgos, e o nosso espirito não eu-

coutra dificuldade em acceitar; mas ve-

jam, se podem, apresentar-nos essa so-

ciedade sem artistas, e todos verão que

essa sociedade será evidentemente um

cabos, a propria mizeria.

Uma sociedade ou uma aglomera-

ção de individuos sem artistas é im-

possivel. No centro da Africa, nos

pontos mais sertanejos, onde a luz do

progresso, a mais trouxa, nunca cn-

trou, ainda lá o artista pode ter sua

existencia. Não ha as vestes trabalha-

das segundo os preceitos da arte, mas

ha a tanga; não ha c calçado apurado

das cidades, mas ha a sandalha; não

ha o chapeu, mas ha o barrete de pen-

nas; emfim na Africa mais atrazada

nãd encontraremos o artistista aperfei-

çoado, mas vemos os vestígios da arte

na sua maior rudeza.

O mesmo não succede ao fidalgo,

cuja existencia apenas serve de dar a

conhecer a existencia d'um tempo e-

candido no pó dos esculos, como esses

outros dolmans que nos servem de co-

nhecer a existencia d'um povo, para

sempre escondido na vorsgem do tempo

E' o artista que por assim dizer,

dieta a. lei que caracterisa o progresso

d'um povo.

Piutemos, se é possivel, um logar
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A OOMMISSÃO os UM Mosisusno

Luíz abrangeu com um olhar re-

ceioso o interior d'aquslla abobada de

folhagem tão espessa que não deixava

penetrar o mais tenue raio de sol.

Sobre um montão de erva secca e

amarellecidas folhas, via-se um velho

pallido, cujos penetrantes e pequenos

olhos, enterrados nas orbitas, despedi-

am um resto d'esse debil fulgor pre-

nuncio da agonia da morte.

Vestia o habito dos frades francis-

canos, cingido á. cintura por um tosco

cordão de linha, do qual pendia um

grosso rosario de contas de madeira e

uma imagem de Christo em bronze.

Fundas rugas sulcavam a fronte

calva do velho, e a barba, comprida e

branca como a neve, chegava-lhe até

metade do peito, o que dava áquella

cabeça um aspecto venerando.

Ao seu lado via-se uma joven india-

da, vestida com o ligeiro trage dos li-

vres moradores das salvas, que incli-

nada com terno cuidado sobre o rosto

do velho, agitava-lhe o ar com uma

immensa folha de figueira silvestre.

O missionario apertava, com as

duma!“ 9 convulsas mãos, c Chris.
K_ ' -um .

na europa, onde a sociedade caminhe

segundo as leis do progresso, e digam-

nos que n'esse logar não ha um só ar-

tista. O que pensaremos d'uma tal so-

ciedade? Lembrar-nos-hia aquella ima-

gem d'Horacio. \

Sea cabeça humana um pintor quisesse

Pescoço de cavallo unir, e a esse

Juntar membros de todos os viventes,

Revestindo-os de plumas differentes,

De forma que a mulher de linda face

Em feio, e negro peixe rematasse

Vos, amigos, chamados á pintura,

Contereis o riso por ventura?

Se o fidalgo. não dedicar a sua

actividade a uma cousa, certamente

mais util, á parte, esse fidalgo, na ro-

tação da vida social, apenas desempe-

nhar-á o papelxd'um alcatruz quebrado.

A humanidade deve certamente no

seu caminhar progressivo mais ao ar-

tista que ao fidalgo. Dos artistas re-

zam as historias façanhas inauditas.

Que o diga Miguel Angelo e Moril-

lo, Talma e Vinci, Franclin e Verdi.

l Dos fidalgos, se não são illustra-

dos, e não fomentam as artes e as in-

dustrias, procedendo por modo diver-

so d'ess'outros da edade media, que, a

sua custa, animaram os artistas, nada

temos d'esperar. Vivem até que se que-

bram, exactamente o que succede aos

alcatruzes.

Despachos adminis-

trativos.-Etfectuaram-se os se-

guintes : i

Excnsrado de administrador do

concelho de Ancião, Abilio Alvaro de

Lima Duque. Nomeado para o mesmo

cargo Joaquim Mendes Lima.

Exonerads a seu pedido, de admi-

nistrador substituto de Alcobaça, Luiz

José d'Oliveira Junior.

Exonerado,a seu pedido, de admi-

nistrador de Alcochete Antonio Alves

Junior. Nomeado, para o mesmo car-

go, João Antonio Facco Vianna.

Exonerado, a seu pcdido,de admi-

nistrador de Trancoso, Luiz Augusto

Ribeiro de Mello. Nomeado, para o

mesmo cargo, Alexandre Lopes Silva

Junior.

Nomeado administrador substituto

do concelho de Vianna do Alemtejo,

Augusto de Carvalho.

Exonerado de administrador de

Belmonte, José Alves Padcz.

Nomeado, para o mesmo cargo,

Francisco Pires Soares.

Promovido a director da enferma-

ria eirurgica do hospital de S. Josõ,

Sabino Maria Teixeira Coelho.

Despachos ecciesias-

ticos. - Fizeram-se os seguintes :

Antonio José Martinho, concessão

da serventia vitalicia da thesouraria

parochial de S. Bento de Aldeia Nova,

bispado de Beja;

Antonio Fialho Pires, concessão da

serventia da egreja de Nossa Senhora

das Neves de Brinxes, diocese de Beja,

apresentado na egreja parochial deBeja;

Apresentado na egreja parochial

de S. Lourenço de Celleirós, Braga, o

presbytero Antonio José Pinheiro Vi-

eira Braga;

Apresentado na egreja de Nossa

Senhora do Pranto de Dornes, conce-

lho de Ferreira do Zezere, Coimbra,

José Rodrigues Cravo Branco;

Apresentado na egreja parochial

do S. Pedro da Silva, concelho de 'Mi-

randa do Douro, diocese de Braçança, o

presbytero Manuel Antonio Lameirão;

Apresentado na egreja parochial

de S. Pedro da Varzea de Goes, conce-

lho de Goes,diocese de Coimbra,o pres-

bytero Augusto Rodrigues Candosa.

NIodas. -O Mundo Elegante,

de Paris, diz no seu ultimo numero que

uma novidade surgiu para os chapeus:

são as palhas em côres misturadas, so-

bre tudo verde fresco e verde sombrio,

com as quaes fazem deliciosas capo-

tas e chapeus, e alguns mesmo teem

em logar de fitas, laçadas feitas na

mesma palha. O chapeu redondo tem

varias fórmas, umas baixas com abas

pequenas para _as senhoras a quem os

grandes chapeus não ficam bem, e ou-

tros então em feito de capellina, muito

grandes com copa alta, aba um pouco

obliqua, feitos em palha preta e ama-

rella, que são d'uma elegancia e bel-

leza extraordinaria, especialmente sen-

do usadas por uma senhora alta e ele-

gante. No genero de capotas a maioria

são muito pequeninas e as fórmas va-

riadissimas.

Em vidrilhos mnus, em perolas

m

to de bronze do seu rozario, chegando

de vez em quando aos labios a santa

imagem do Crucificado, ao mesmo

tempo que articulava _uma oração.

O conde de Rambla, Thomaz de

Souza e Anjos, pararam á entrada da

porta e d'alli contemplaram aquelle

doloroso quadro. Como levados d'um

movimento de veneração e respeito

descobriram-se como se saudassem a

morte. A presença dos viajantes não

desviou o missionarie nem a india das

suas picdosas occupações. O padre

continuou resando, e ella agitando a

folha como para reanimar aquella na-

tureza que se extinguiu.

Quanto á mobília da cabana, era

nenhuma, se exceptuarmos uma espe-

cie de cantaro de barro, toscamente fa-

bricado. Anjos foi o primeiro a que-

brar aquelle silencio, cortado sómente

pelo estertor da agonia.

- Boas tardes, padre Carmelo-

disse o guia-os homens são irmãos

n'este valle de lagrimas; os irmãos de-

vem bem servir e ajudar-se, e estes se-

nhores c eu vimos servil-o, se precisar

de nós.

O frade dirigiu um olhar triste,

mas cheio de gratidão, e entreabrindo

os delgados e descorados labios para

se sorrir dolorosamente, reepondeu:

-- Só Deus pôde dar força a um

corpo dobrado como o tronco carcomi-

do pelo sopro da morte. Deus, pois,

premle os teus bons desejos, bem como

o d'estes senhores.

- Que são hcspanhoes - disse

Anjos.

E designando o conde, continuou:

-- Pelo menos, este cavalheiro.

O frade olhou para Luiz e mur-

nturou: T ' ' F

outras, fundos dourados em palha chan-

geam'e Lo-ic Fuller, em renda e então

em flores uma quantidade enorme cada

uma das quaes, mais phantasistas, ele-

gantes e coquettes.

As capotas e chapeus distinguem-

se pelas grandes pontas que fazem na

frente as guarnições de vellndo ou vi-

drilhos, assim como azas cm metal ou

pedras. Estas ultimas são muito boni-

tas e produzem um effeito encantador.

Todos, porém, teem mais ou me-

nos Hôres misturadas com o velludo,

com as rendas ou com as fitas.

Muitas capotas são atravessadas na

frente por grandes alfinetes em vidri-

lhos lapidados ou então por outros ar-

tigos de phautesia, de maneira a des-

tacaram-se bem sobre as frentes.

Parece_ que a novidade ultimamen-

te creada dos tecidos changsantes para

emitar a celebre dançarina Lois Pul-

ler não terá um successo prolongado.

As elegantes não acham muito superior

a imitação nem distinctoque a moda

fosse adoptar para modelo uma dan-

çarina.

As_ sedas changeantcs usar-se-hão

muito, mas simplesmente com dois

tons e não com 4 ou õ, como as toilet-

tes de gaze da Loie Fuller apresentam.

O successo d'essas sedas será pelas dos

seguintes tons verde e azul, rosa e vio-

leta, preto e ouro. Estas côres, realisa-

das n"um tom suave, produzem um ef-

feito delicioso o que não succede com

as córes muito vivas, que só produzem

uma sensação de mau gosto, e póde

contribuir para dar á. toilette um titu-

lo que se emprega vulgarmente: ga-

lhofeiro.

Os feitios dos vestidos começam

tambem a sof'frer uma pequena mu-

dança. Os corpinhos continuarão a scr

guarnecidos apanhados e cruzados ou

ainda encimados por pequenas jaque-

tinhas, porque um grande numero de

senhoras entendem que esse genero

lhes fica bem. Deve notar-se que a cle-

gaucia parece já um pouco futigada

das cinturas redondas e que o feitio

princeza atraz e com bico discreta-

mente marcado na frente fazem sentir

o protesto que sc vao acrecentando

contra a cintura curta, que realmente

para toitette de passeio ou cerimonia

tem o seu tanto de ridicula.

Em toilette do passeio hade vêr-se

ainda muito o bolero, que continuará

o seu extraordinario sucasso da epoca

anterior, e outro tanto snccederz't com

a pequena jaqueta. Sómente esta Inuitb

variada será. relativamente simples no

costume d'uso quotidiano, tendo uma

especie de bandas, simulando uma

meia romeira, que evita de se usar uma

visite ou confecção. Em toilette porém,

para visitas, jantar e cerimonia, a ja-

queta será extraordinariamente rica,

realisada com maravilhosos bordados.

;Os meios corpinhos usar-se-hão

egualmentc muito.

No artigo, guarnição é fóra de du-

vida que as rendas, perolas, vidrilhos,

cs galões bordados e um pouco a plu-

ma frisnda, constituirão o melhor suc-

cesso da época.

Novo explosivo. - Os

jornaes estrangeiros dão conta dos eu-

saios feitos na Allemanha de um novo

explosivo, que pareçe estar destinado

a substituir as armas de fogo porta-

teis, actualmente empregadas pelos

exermtos europeus.

Desde 31 de _janeiro ultimo que se

estão fazendo ein Juterbogk experien-

cias, empregando na carga das peças

de artilharia a nova substancia explo-

siva, que foram presenciadas pelo sr.

Krupp. Conhecem-se alguns porme-

nores relativos ao resultado dos ensaios

e da composição do explosivo que se-

gundo o inventor, hade substituir a

polvora sem fumo empregada pelo ex-

ercito alleuião. O explosivo em questão

é composto de uma eSpecie de subs-

taucia gorda, de côr escura e tem a

cousistencia do azeite gelado.

Não se funde por completo senão

á temperatura de 50 graus.

Não produz explosão, nem por

percursão, nem pela acção do fulmi-

nante, mas sim introduzindo na mas-

sa uma substancia fria. A detonação é

pouco ruidosa e o fumo mal se percebe.

A armanão recua ainda que acar-

ga seja grande, nem tão pouco a peça

caldóa. Os envolucros dos cartuchos

pódem ser utilisndos muitas vezes, bas-

ta só enchel-os novamente de materia

explosiva. Não ha inconveniente al-

gum em empregar esta substancia ex-

u

- Ah! o sr. é hespanhol?

-- Nasci em Madrid, bom velho,

e sabe Deus quanto desejaria ser-lhe

util .

Os olhos do ancião reanimaram-

se, c fazendo um esforço, ajudado pela

india, que não tinha despregado os

olhos d'elle, perguntou:

- Quando tenciona regressar a

Hespanha?

- O mais breve que poder: só

me demoram n'estas longinquas terras,

alguns negocios de interesse.

Frei Carmelo exhalou um suspiro,

e fitando no conde os seus amortecidos

olhos, com a profunda atteução de

quem deseja" ler na alma d'alguem,

guardou silencio. O conde, interessado

pelos visíveis signaes que os soffri-

mentos tinham impresso n'aqnellc ros-

to veuerando, e julgando que havia

ainda niaqnella creatura alguns restos

de vida, pensou que a sciencia poderia

salval-o e accrescentou:

- Meu padre, perto d'aqui temos

os nossos cavallos; permitta-me, pois,

que o transportemos para S. Francisco

da California, onde talvez logremos

restituir-lhe a saude.

O frade menecu a cabeça em sig-

nal de duvida, e deixando vagnear um

sorriso amargo, retorquiu com voz

fraca:

- Os medicos não podem alongar

a minha vida um unico instante; Sin-

to o frio da morte subir-me rapida-

mente até ao coração: antes do sol se

esconder, terei eu deixado de existir. ..

Mas pôde prestar-me um grande ser-

viço, meu. filho, cumprindo a minha

ultima vontade. Logo que a vida se

me extiuga, que a luz dos olhos se

me apague_ e gs fgrçag _abandonam o

plosiva nas actuaes peças de artilhe- na matta municipal. Das tres vendas

rla, o que não acontece com as espin- de lenha que em arrematação se tem

gordas; já. se fizeram, porém, 4 novos feito, á primeira assistiu apenas o ex.”

modoellos de carabinas que'dersmo presidente da camara com alguns em-

resultado desejado.

O inventor d'esta substancia é o

dl'. Weiss, empregado na fabrica de

dynamite de Gera.

O casa¡neuto.-Uma das

razões que levam o homem a dar o

passo matrimonial é a sorridente pa-

catez da vida caseira, com sopa, cosi-

da e chinellos de trazer por casa. Em

geral o casamento é uma aposentação

de estereis estroinices, um refugio de

mal medradas illusões. O homem aos

quinze annos começa a ter ideaês de

amor. Sonha posições brilhantes, aca-

riciadas pela paixão d'uma mulher de-

dicada, e vê-se no meio da vida, ba-

nhado pela luz da felicidade, sem se-

quer suspeitar que por detraz d'essa

luz começa a estender-se uma infinita

sombra. Depois, os aunos vão corren-

do,~e lá pelas alturas dos vinte e cin-

co já se começa a entrar um pouco no

crepusculo do primeiro e unico sol.

E' então que a vida começa a tor-

nar-se pezada, e que o homem entra a

comprehender a conveniencia de alliar

a si um ente carinhoso que o ajude a

arrastar as responsabilidades e os de-

sengauos. D'ahí, o casamento.

Annargurasdos casa.-

dos que se amam. -- José

da Villa passou as verduras idealistas.

Cançado de fazer c desfazer ideaes re-

solveu casar. Escolheu para cousorte

a Josephiua Candida, uma casta mo-

çoila de olhos ramalhudos e pomas tu-

midas. O namoro foi um idyllio, sem

o menor sopro de tempestade.

Quando o sacerdote lhes lançou a

benção, muitas pessoas de são crite-

rio, disseram:

-- Hão de ser felizes, porque ome-

recem. Mas a felicidade nem sempre é

o premio das virtudes, e muitas almas

dignas teem encontrado na fatalidade

do mundo a dura expiução que só de-

via applicar-sc a criminosos. Quantas

vezes a paga d'nma virtude não vae a

gente encontrnl-a nos braços d'uma

cruz! O exemplo já vem de vinte se-

culos, o que nos prova ser isto uma

verdade eterna. José casou com Jose-

phiua. Esperançoso casal l

Tiveram filhos. Os dois primeiros

foram chamados á presença de Deus.

O terceiro, que ultimamente tinha dois

annos, foi de subito invadido pela mes-

ma doença terrivel que exterminava

os irmãos -- a tuberculose. E' diesta

fórmn que a natureza liquida ás vezes

uma familia inteira. Ha quem chame

a isto seleCção de raça. A philosophia

tem palavras bonitas para explicar va-

rios horrores. Adoeceu gravemente. A's

portas da morte, oJosé disse a mulher:

- Se este filho nos morre, ma-

to-me.

- Não penses n'isso, homem . . .

E os dois abraçaram-se a chorar.

No diaI seguinte, a creança morreu. Os

paes ficaram desorieutados. José, en-

carando a profundeza da sua tlÔl', ex-

clamou :

-- Vou cumprir o que disse. E di-

rigiu-se para uma jauellu, afim de se

despenhar do alto do quinto andar.

Mas a inulher agarrou-o :

- O' meu querido José. . . Pois

tu queres deixar me só no mundo! . . .

Mas elle insistia. Ella gritou por soc-

corro. A entrada da policia revogou a

decisão do desorientado. Revogação

provisoria? E' de suppôr que não. O

José, horas depois, comprehendeu que

era uma crueldade para a Josephina

deixal-a só no mundo, a braços com a

sua dôr de mãe de tres filhos mortos.

A crcnnça seguiu para o cemiterio, a

juntar-se aos seus irmãos - os anjos.

Passa ao menos a ideia do Ceu levar

aos pues afilictos a resignação que só

o Ceu pode inspirar.

_-__-.-_-

Ommemwmm

D0 sr. vice-pl'eSIdente da carna-

ra d'Ovar recebemos a carta que

em seguida publicamos:

Sr. rctlactor.-Por mero acaso li

em o n.° 4:251 do jornal de v. uma

noticia sobre A administração em anr

em que se me dirigem accusuções, oo-

mo vice-presidente da camara, das

quaes me preciso (le defender, e por

isso peço a v. se digne publicar esta

-minha dcfeza.

E' falso o que se diz n'estu noticia

quanto n ter e¡ ido só vender lenha

M_-

uieu corpo, peço-lhes que cavem uma

sepultura ao pé d'esta arvore, e collo-

quem sobre a terra removida, que

hnde cobrir o meu cadaver, uma cruz

de pau. Dons está em toda a parte, e

se a minha alma é digna da sua mise-

ricordia, irá direita, ao separar-se do

meu corpo, para a mansão dos berna-

venturados. Assim, pois, meus filhos,

deixem-me só com este joven, porque

o interesse que acaba de demonstrar-

me inspira-me confiança.

Todos sahiram da cabana, respei-

tando a vontade do moribundo.

Anjos caminhava adiante, Sousa e

a india seguiram-no. Os tres foram

sentar-se a uns vinte passos da gruta

dentro da qual o frade agonisava.

Thomaz que, sem duvida, não gos-

tava de perder tempo, puxou do ca-

chimbo, e abrindo a bolsa do tabaco

e offerecendo-a ao índio, disse-lhe:

- Fumas 'P

Anjos respondeu laconicamente:

- Agora não fumo, rezo.

0 ¡naritimo encolheu os hombros,

encheu o cachimbo e fez lume.

Voltemos, porém, á gruta.

Quando o conde ficou a sós com

o frade, este fez-lhe signal para que

se sentasse sobre as folhas que lhe ser-

viam de cama e Luiz assim fez.

-- Haum anuo, meu filho, que com

a alma cheia de remorsos, mas com a

fé de quem tudo espera de Deus, che-

guei a estas praias ancioso de procu-

rar o martyrio, propagando as santas

maximas do Evangelho.

Frei Carmello começou a sua narra-

ção com voz fraca, pousada, como a

quem faltam as forças, como quem se
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n'essa- posição de ouvinte que

x.

por scena, detalhe por debilhc, o typo de Santhiago

Dobtas, e depois frei thrmcllo, como o fiz na .inve-

conte morrer. O conde ouviu-o em si- jam Só direi o estrictameute nccessariopsra esclare-

cimento dos assignsntes que não tenham lido o ro-

gmque cito,

  

    

     

    

  

pregados; á. segunda esteve s. ex.“ e

mais dois vereadores. e na terceira dois

vereadores. Estive apenas nas duas ul-

timas. Comtndo a obrigação de dirigir

e fazer a arrematação foi pela camara

incumbida á presidencia, sendo o pre-

sidente ou quem suas vezes fizer, acom-

panhado pelos vereadores que por es-

pontanea vontade quizessem assistir a

esse acto. Por isso na falta do ex.mo

presidente tive eu por duas vezes de

desempenhar esse serviço, mas sempre

ajudado pelo sr. vereador Oliveira Vaz,

que da melhor vontade se prestou a

auxiliar-me, e a quem sempre consulte¡

sôbre a melhor fôrma da arrematação.

E' falso tambem que a essas ven-

das não assista qualquer empregado

da camara. A arrematação é feita al-

ternadamente pelos oñiciaes da cama-

ra, tendo ao seu lado o zelador e guar-

da das mattas, que marcam os pinhei-

ros vendidos e tomam os seus aponta-

mentos--o que não dispensa o verea-

dor encarrcgado de ter outra relação

dos arrematantes--relação que depois

é lançada no livro do registro.Se o sr.

secretario da camara' não compareceu

não foi por deixar de ser convidado

para isso, mas por serviço ou, outro

qualquer motivo de desculpa, a que a

presidencia tem attendido.

E' verdade que por tres emprega-

dos da camara foi comprada alguma

lenha, mas não conheço lei alguma

que tal prohiha. Só o empregado ou

em prega-'los encarregados da arrema-

tação não podem Cumpl'm', emquanto

o serviço dura. O mesmo succede com

as arrematações no tribunal judicial,

em que só o escrivão c official do res-

pectivo processo não nrrematam, em

quanto aos escrivães c ofiicines dos ou-

tros officios não lhes é prohibida a

compra. Como os empregados a que

a noticia sc refere, não estavam encar-

regados do serviço da arrematação,

entendi que lhes devia franquear a

praça, porque mais garantias tinha pa-

ra obter (somma digo maior) somma

na arrematação. '

Penso que em forjar-se indigna-

ções popular contra a camara por cau-

sa da venda da lenha, só se pretende

armar ao eti'eito. Ninguem vê por aqui

as taes indignações, e se ha algum ou

alguns vereadores que querem aban-

donar a camara, o que ignore, por

causa das irregularidades referidas, en-

tendo que clles melhor fariam se dis-

cutissem esses actos em plena sessão

da camara, chamando-me a barra pa-

ra eu me defender.

Não creio que haja vereador-on ve-

readores da camara d'Ovar, que pro-

cedam por aquella forma pois que até

agora todos teem emprega lo os maio-

res esforços para Clllllpl'll' com os seus

devsres. 'Mas se o fizerem, nem por is-

so a camara ha de deixar de seguir o

caminho, que traçou. Com respeito a

ceder-se um terreno na costa do Fu-

radouro a uma amigo meu, como na

noticia se diz, entendo que a camara

(não eu só) procedeu como era de ici.

U sr. Francisco da Fonseca Soares ha-

via perdido dois palheiros na costa do

Fura'louro por occasião do ultimo in-

cendio. A' camara competia demarcar-

lhc novo terreno, visto o antigo estar

em parte occupado por uma rua. En-

tendeu a camara que lhlo devia dar ao

poente do ultimo quarteirão da rua

principal, porque era o que mais pro-

ximo estava do anterior local. E' ver-

dade que, mercé de varios conseliabu-

los apparcecn um individuo que nada

tinha no local a requerer que elle lhe

fosse adjudicado por 50$OUU réis.

Ora a camara sem previamente ex-

propriar pelos meios competentes, os

terrenos particulares, não os podia pôt'

em arreuiatação. Valendo-se diesse au-

tigo uso vae distribuindo pelos pro-

prietarios prejudicados n'os incendios

dos seus logares deixando-lhes os ter-

renos indispensaveis para as ruas e ce-

dendo local em parte diversa, mas or-

dinariamente dentro da área incendia-

da. Aquella cedencia em troca, foi

votada esn sessão ordinaria por duas

vezes-a primeira antes do terreno ser

demarcada, a segunda por occasião da

licença para o alinhamento e cota de

nivel. Diz-se por ultimo que tem ha-

vido irregularidades nas obras da ca-

mara. Como se não especificam as ir-

regularidades, ficará sem resposta.

.Mg

não quer perder uma syllaba, uma

letra, um gesto. O frade continuou:

-- Joven, eu fui nloutro tempo um

criminoso, (1) mas um dia Deus to-

cou-me o coração, e o terrivel grito de

consciencia veio arrancar-me da senda

do crime que trilhava e arrojon-me ás

portas de um piedoso e santo mostei-

ro. O convento de S. Bernardo, o asylo

do Apostolo dos Alpes, foi, por espaço

de alguns anuos, o meu refugio, e alli

passei a vida occupado em ser util aos

meus similhantes. Nem detinham os

furacões. nem os rigores dos frios in-

vernos ou ardentes calmas, quando se

'tratava de prestar auxilio a algum

viajante perdido. Esta piedosa occupa-

ção, e as bençãos d'aquelles que o meu

zelo salvara, foram tranquillisando o

meu espirito, mas a minha alma não

estava satisfeita; desejava fazer um

exame de consciencia, pedir a basolvi-

ção das minhas culpas ao Padre San-

to, e passar á America como missiona-

rio. O frade suSpendeu a narração para

tomar alento. Depois proseguiu do se-

guinte modo :

- Se percorrer estes bosques, se

visitar as missões d'esta parte da Cali-

fornia,,encontrará muitos naturaes a

quem o padre Carmelo fez compre-

hender as doçuras do Evangelho: te-

nho recebido bençãos d'aquelles que,

abertos os olhos d'alma á luz divina do

christianismo, viram nascer. Solfri com

resignação os insultos e os castigos

d'aquelles que, despresando as minhas '

palavras,me cuspir-am no rosto e mar-

(l) Não julgo opportuno descrever aqui, scena
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A isto apenas tenho a responder que conservann.;

que a camara d'Ovar e a sua presiden- sua fé democratica monarchica; os mo-

cia não teme a inspecção da auctori- derados, isto é, aquelles que havendo

ia*-

dade, que sobre ella superintenda,

:seja ella exercida por quem fôr». Em-

quanto os nossos actos forem como até

agora conformes á lei editados pela

mais escrupulosa honestidade, não re-

ceamos das tutellas nem tão pouco das

ameças. Sr. rcdaotor, vae esta defeza

um pouco mais larga do que o espaço

occnpado no jornal pela accusação,

porque a aceusação é vaga como tudo

o que se dirige a ferir sem fundamen-

to. Espero comtudo que v. se dignará

publical-a, visto que sem o menor mo-

tivo a não ser talvez o desejo de apu-

rar a verdade, publicou a accusação.

De v. etc.

Francisco E-egateiro de Pin/w

Branco. -- Vice-presidente da cama-

ra d'O var.

Os nossos leitores acabam de

lêr o que o sr. vice-presidente da ca.-

mara d'Ovar responde ao que aqui

dissemos sobre o modo por que s.

ex.“gere alli os negocios concelhios.

Se a difusão e o entono po-

dem ser resposta ao que aqui se

disso, a resposta é completa. Mas

não cremos que a justificação dos

actos, que não podem ser agrada-

veis a quem deseja ver a adminis-

tração publica regulada por mulhor

forma, possa ser isso.

O sr. vice-presidente da cama-

ra d'Ovar confessa, que vende as

prodncçóes da motta sem aviso

previo para a venda dos paus ou

lotes a que o corte se applica, e sem

n designação feita para isso por

pessoas competentes; confessa que

tem vendido a empregados da. cn-

maru, e não contesta que ao sugei-

to que se quiz beneficiar no Fura-

douro se entregou, gratuitamente,

terreno porque outros ofl'ereciam

5003000 réis.

Assim e sem nenhum desejo

dc ver mal collocado quem aliás

desejariamos ver trilhar caminho

mais seguro e mais consentaneo

por isso com os interesses da terra,

,cujos destinos municipnes está co-

mo que exclusivamente dirigindo,

sem nenhum desejo d'isso, repeti-

mos. a verdade é que o que disse-

mos fica inteiramente de pé.

Em quanto ao procedimento que

terão os seus collegas, se as cousas

,continuarem assim, ellos resolve-

5 rão como cntendere m, pois que são

bastante patriotas e bastante cir-

cumSpectos para só obrarem como

mais consentanio for com os inte-

resses do concelho quo dignamente

representam. E' este o conceito que

nos merece a parte du. corporação

que conhecemos e que não pode

deixar de merecer-nos a mais ele-

vado. consideração e a mais com-

pleta estima.

E por hoje não acrescentaremos

, mais, não nos dispensando de vol-

tar ao assumpto quando isso inte-

l resse á terra c. que tão valiosas cou-

:siderações nos prendem.

l +
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Logo em seguida á morte de D.

João'VI assumiu o supremo governo

do reino o conselho de regencia no-

meado por decreto de 6 de março. Este

conselho de regencia presidido pela

infanta D. Isabel Maria. a filha predi-

lecta do defunto monarcha, era com-

posto do cardeal patriarcha (D. fr. Pa-

tricio), do 6.° duque do Cadaval (D.

Nuno Caetano Alvares de Mello), do

1.0 marques de Vallada (D. Francisco

de Menezes da Silveira e Castro), do

8.° conde dos Arcos (D. Marcos de No-

ronha), tendo por adjuntos os seis mi-

nistros d'estado de cada uma das re-

partições, que eram José Maria d'Al-

moída e Araujo Corrêa de Lacerda, no

reino; Fernando Luiz Pereira de Son-

sa Bnrradas, na justiça; conde de Bar-

bacena (Francisco), na guerra; Joa-

quim José Monteiro Torres, na mari-

nha; conde de Porto Santo, nos estran-

geiros; e o conde de Murça D. Miguel

Antonio de Mello, na fazenda. De to-

dos estes homens, pode dizer-se que

mais ou menos seguiram apolitica

M

tyrisaram o corpo. A minha missão

sobre a terra terminou. Deus chama-

me: a minha ultima hora está perto:

morro tranquillo,e bemdigo n'esteins-

tante a Providencia que o trouxe a es-

tes sitios.

E frei Carmelo, introduzindo a

mão tremula nas dobras do seu liabi-

tc, tirou uma carteira forrada de car-

neira preta.

-- Supponho, cavalheiro, que no

seu regresso a Hespanha terá de ir a

Madrid?

-- E' o mais provavel; mas caso

assim não succcda, tenho na côrte pes-

soas de confiança; pode mandar o que

lhe apronver.

- A pessoa-continuou o frade

-a quem esta carteira deve de ser en-

tregue, é muito conhecida: chama-ss

a marqueza de Ras. Se esta senhora

tiver morrido, então a entrega será

feita a Carlos de Zurbarau, conde do

mesmo titulo.

- Os dois nomes são-me conheci-

dos-respondeu Luiz recebendo a car-

teira das mãos do frade.

- Morro com a confiança de que

desempenhará esta commissão-tornou

o frade.

-- Juro-o, pelo que tenho de mais

sagrado.

Frei Carmelo travou da mão do

conde para mostrar que lhe agradecia

o juramento.

_- Agora morro tranquillo, por-

que as pessoas a quem offendi, roga-

rão a Deus pelo eterno descauço de

Santiago Doblas.

O frade exhalou um suspiro, como

Se na ultima hora da sua existencia se

recordasse de toda a vida passada.

Em _seguida fechou os olhos, opor:
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abraçado a revolução de 1820, foram

depois pouco e pouco renegando os

principios avançados_ proclamados por

ella e bem assim os que tendo sempre

sido absolutistas se prestavam a transi-

gir sem esforço com alguns dos prin-

cipios d'aquella revolução,sem comtu-

do quererem partilhar d'elles, e final-

mente os ultra-realistas que reconhe-

ciam como chefe a rainha D. Carlota

Joaquina. Os primeiros, depois da

morte de Fernandes Thoumz, pode-se

dizer que não tinham um centrod'ac-

ção que os cougregasse, elementos di-

persos d'um grande todo vogavam sem

norte á mercê dos favores dos mode-

rados. Estes, morto D. João VI tam-

bem ficaram sem chefe, sem um ver-

dadeiro ponto d'apoio em que se fir-

massem para poderem resistir aos ul-

tra-realistas seus inimigos declarados

como o eram d'aquelles tambem. De

todos o maior em numero era o ultra-

realista, pois contava em seu seio além

da primeira nobreza e a maxima parte

do clero tanto regular como secular,

os individuos uotaveis das províncias

e no geral todo o povo d'ellas. Com os

dois restantes estava uma parte da n0-

breza e da magistratura, é verdade; a

classe média das duas cidades de Lis-

boa e Porto, os littcratos, alguns mi-

litares e pouco mais, tendo sobretudo

o grande contra de não terem um che-

fe, pois o unico a que podiam aspirar

era o imperador do Brazil, que além

de estar por então no geral mal visto

por todos os portuguezes tinha de per-

meio o Athlantico para poder assumir

de prompto a sua direcção como era

mister.

Os vintistas não podendo procu-

rar alliauça no partido ultra-realista

encostarnm -sc para os moderados com

que se vieram a fundir formando os

dois um só partido para quem não sa-

bemos se o melhor ideal era a liber-

dade se a necessidade imperiosa de se

defenderem do inimigo commum, os

ultra-realistas.

Apoz alguns dias de hesitação,

quinze se tantos, a regencia fez uccla-

mar em todo o paiz e com todas as

formalidades eostumadas do principe

l). Pedro d'Alcnntara como novo rei

de Portugal, que foi reconhecido por

todos, sem sombra de opposição, com

o nome de D. Pedro IV. Afim de cum-

primentar o novo rei pela sua eleva-

ção ao throno deputou a regencia uma

commissão composta do duque de La-

fões, do arcebispo de Lacedemonia e

do bacharel Francisco Eleuterio de Fa-

ria e Mello, que partiu para o Rio de

Janeiro a 26 de abril, de forma que

quando alii chegou já ha muito que

alli era sabido que D. João VI havia

fallecido, pois levou lá a triste nova

o brigue Providencia no dia 24 d'abril.

D. Pedro assumiu immedialamente os

poderes magestaticos que tinha sobre

Portugal, sendo os seus primeiros

actos, a confirmação da regencia crea-

da por seu pac e o conceder uma

amnistia geral para todos os portu-

guezes proscriptos presos ou persegui-

dos por opiniões politicas. No dia 29

outorgou a carta constitucional e no

dia 2 de maio abdicou a corôa de Por-

tugal em D. Maria da Gloria. princeza

do Grão Pará. e _sua filha mais velha.

A' sua abdição impôz elle a clausula
. 1 . I

de sua dita filha casar com seu thlo o,

infante D. Miguel, não podendo a jc-

ven rainha todavia sahir do Brazil,

emquanto se não realisassem as respe-

ctivos exponsaes, e tivesse logar o ju_

ramento que o mesmo D. Miguel de-

via prestar á Carta Constitucional.

De ser portador para a Europa de

todos estes decretos encarregou D. Pe-

dro a Carlos Stuart, que havia sido o

negociador, o tratado da independen- *

cia do Brazil.

Quanto louvavel foi a resolução

de D. Pedro em outhorgnr a Carta

Constitucional, tanto condemnavel foi

a medida da abdicação em sua filha

sob a condição d'ella casar com D. Mi-

guel. O infante era já então reconhe-

cido pelos ultra-realistas como seu

chefe, e de quanto elle capaz eram

testemunho eioqnente as conspirações

em que entrou contra o seu proprio

;52:

tando contra o peito o Christo do seu

rosario. Os labios agitaram-se-lhe,

pronunciando, sem duvida, alguma

supplica ao Céo.

O conde, julgando queo moribun-

do nada mais tinha a dizer-lhe, saiu

da gruta e chamou os que estavam

fóra esperando-o. Todos rodearam o

frade, que, sempre resando e sem mu-

dar de posição, com os olhos, podia ser

tomado por caduver, se nâo fosse o

movimento dos labios. Por fim, o ro-

sario desprendeu-se-lhe das mãos: os

labios cessaram de mover-se.

Nem um gemido. . . nem um es-

tremccimento indicativo de morte; mas

o velho tinha deixado de existir.

O primeiro que quebrou o silencio

da gruta foi Anjos.

- Frei Carmelo morreu-disse o

guia com religiosa gravidade

E ajoelhando junto do cadaver, re-

zou. A indiana imitou-o, e o conde e

Thomaz de Sousa tambem ajoelharam,

estimulados pelo fervor d'aquelles dois

filhos da natureza.

Concluída a Oração, o índio Anjos

verificou se havia signaes de que a

morte não fosse real, c disse:

- Podemos, sem escrupulo, cum-

prir a sua vontade.

E pegando do machado abriu uma

cova perto da arvore.

Alli foi depositado o corpo de frei

Carmelo.

0 mesmo indie, servindo-se da sua

navalha, construiu uma cruz de ma-

deira, que collocou sobre a cova, como

indicando que descançava alli um

christão. A india perdeu-se na espes-

aura das mattos, entoando um cantico

' triste emonotono.

(Continua.)
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Vienna sem primeiro para ISSO rece-

ber ordens determinantes da regencia

de Lisboa.

Além d'isto D. Miguel dirigiu a

seu irmão D. Pedro em 6 d'abril uma

carta por meio da qual lhe apresenta-

-va os protestos da sua respeitosa vas-

salagem, reconhecendo n'elle o seu le-

gítimo soberano como herdeiro e suc-

cessor da corôa de Portugal.

Nada d'isto era sincero como os

factos posteriores vieram demonstrar,

mas comedia como era estava bem en-

saiada, talvez pelo proprio principe de

Metternich, seu auctor, que encontrou

'um soffrivel interpetre no infante.

Todos os partidos esperavam com

anciedade e não sem sobresalto as no-

ticias do Rio de Janeiro, pois as reso-

luções de D. Pedro é que lhe deviam

marcar o rumo e desvendando a cada

um o seu futuro. Aquellas noticias tão

ansiosamente esperadas chegaram fi-

nalmente nos ultimos dias de junho, a

princípio um pouco adulteradas, mas

pouco depois chegavam os originaes

dos decretos de D. Pedro com as pro-

videncias com quejulgara dever iniciar

o seu reinado a que punha termo com

a abdicação que fazia da coroa de Por

tugal em favor de sua filha D. Maria

da Gloria, princeza do Grão Pará. Este

decreto, e um d'aquclles, o de 29 de

abril pelo qual outhorgoa a carta

constitucional, produziram tanto no

paíz como na Europa uma sensação

enorme. Parece que tudo cuhiu das

nuvens, tão inesperadas eram taes re-

soluções. Os protestos contra a outhor-

ga da Carta levantaram-se logo em

quasi todas as córtes da Europa, e em

Portugal vieram tornar mais funda a

separação que já existia entre os par-

tídos,ecncher de indecisão o governo.

Ista medida junta com a da abdica-

ção veio defenir abertamente os cam-

pos liberal e absolutista. A_

.Entretanto, escreve Soriano, po-

de com verdade dizer-se que o decre-

tamento da Carta nada mais foi do que

uma voz de aviso, ou toque de rebate

que correu logo por toda a parte do

reino, para que cada um dos partidos,

liberal e miguelista, levantando os

seus arraiaes e accudiudo as suas ban-

deiras, resoluto se preparasse a dis-

putar com armas não ao seu adversa-

río o triumpho das suas doutrinas po-

liticas na prolongada luctu cível que

tão energica ia começar, e em que ne.

-nhum d'esses partidos queria deixar

› de tomar parte. Os miguelistas não

queriam moderação; ou exterminar de

todo os seus adversarios, ou morrer na

lucta era o seu dogma. O certo é que,

se até ulli não tinha apparecido, nem

dentro. nem fóra do reino, um só in-

dividuo que levantasse voz para des-

conhecer e deixar de acclamar como

legitima a successão de D. Pedro na

corôa de Portugal com o nome de D.

Pedro IV, apenas os miguelístns vi-

ram não ter elle abdicado a dita corôa

'no infante D. Miguel, seu irmão, mas

sim em sua filha, a princeza D;Maria

da Gloria, outhorgando a par d'isto

aos portuguezes uma carta constitu-

cional, foi então, e sómente então, que

elles miguellistas, reconhecendo-lhe até

alli o direito de poder abdicar, não o

fazendo na pessoa dequem queriam e

llhes COIlVllllla, começaram systeinati-

camente a negar-lb'o e a ter por ille-

gítima a sua dita successão, signal

evidente de que a sua precouisada lc-

gitimidade não tinha regras, nem prin-

cipios segums, nada iuais sendo de fa-

cto do que uma bandeira de politica

partidaria, e não verdadeira allegação

de legitimidade real, que desde então

até hoje tem para si iuvocado.›

(Historia da guerra civil tomo 11

parte I pag. 450-451.)

Os constituciouaes, ficaram satis-

feitissimos com a resolução de D. Pe-

dro, pois nunca esperaram tanto. Che-

gados a Lisboa os decretos de D. Pe-

dro,'o governo não se deu pressa a

dar-lhe pleno cumprimento como era

seu dever, antes pelo' contrario adiou

tanto quanto pode a sua execução.

Depois de publicados varios de-

cretos foi finalmente jurada a Carta

em 31 de julho, para o que muito con-

W
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juraram a carta, n'esse mesmo deser-

ção militar que devia ser oapitaneada
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seria jurado.
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blicou a folha odicial os decretos com

do Sobral, Hermano, fazenda; Ignacio

da Costa Quintella, marinha; Pedro de

Mello Breyner, justiça, e João Carlos

de Saldanha, guerra. Foram impor-

tantíssimos os serviços prestados por

Saldanha á causa da liberdade, como

ministro da guerra d'aquelle ministe-

rio, em que elle era o unico que do

coração amava a carta e intrepida-

mente a defendia. Já então era reco-

nhecido como chefe do partido consti-

tucional, e alcançara esta posição pela

attitude que havia tomado no Porto.

O grito de revolta contra o novo

regimen não se fez esperar, pois o par-

tido absolutísta ao ver perdidas as es-

peranças que por muito alentura de

D. Pedro abdicar a corôa de Portugal

em D. Miguel, lançou-se nos braços da

revolução. Os primeiros movimentos

revolucionarios appareceram tanto ao

norte de Traz-os-Montes, como ao sul

do Alemtejo; em Bragança revolucio-

nou-se infantería 14, em Villa Viçosa

cavallaria n.° 2 e em Extremoz infan-

teria n.” 17. Era ainda demasiado ce-

do, fnltava-lhes unidade, por isso os

revoltosos não sendo secundados por

outros corpos e vendo-se perseguidos

pelas tropas do governo refugíaram-

se em Hespanha, onde encontraram

mais do que azylo. As auctoridades

hespauholas deram aos refugiados to-

do o apoio dc fôrma que a estes facil

foi prepararem-se all¡ para em tem'-

po opportuno atravessaram armados a

fronteira e virem atcar a Portugal o

facho da guerra civil.

Saldanha á frente da pasta da guer-

organisação do exercito, elevando so-

bretudo o numero de soldados e pon-

do á frente de todos os corpos e de to-

dos os commandos ofiiciaes de con-

fiança, isto é, verdadeiramente affectos

a causa constitucional. A situação po-

litica aggravava-so de' dia para dia.

«As disserções de ofiicíaes de todas as

graduações, de ofiiciacs inferiores, de

soldados e mesmo de paisanos era es-

pantosa. Na província de Traz-os-

Montes uma grande parte das tropas

allí estacionadas desertaram em ban-

dos; na Beira Alta deu-se o caso nun-

ca visto de desertar o governador

d'nma praça com a sua guarnição; no

Alem'tejo houve tropas que no dia que

taram; finalmente no Algarve reben-

tou um dos ramaes da grande mina,

fazendo rcvoltar o regimento de iu-

fanteria n.” 14 e o batalhão de caça-

dores n.' 4.¡

Os primeiros desastres não desani-

maram os absolutístas, ua propria ca'-

pital estava para rebentar uma sedi-

pela rainha D. Carlota Joaquina, cujo

fim era prender a regente e proclamar

D. Miguel rei absoluto, e novos movi-

mentos não se fizeram esperar em

Traz-os-Montes e bem assim no Al-

garve onde chegaram a attingir uma

tal ou qual importancia, chegando

mesmo a estabelecerem uma junta 0.1

governo provisorio em Tavira, e asse-

nhorenndo-se de quasí toda a provin-

cia. A noticia d'estes factos alarmóu o

governo, que immedíatamente man-

dou marchar para o Algarve toda a

guarnição da capital, apenas com ex-

cepção d'um regimento. D'estas forças

tomou o Commando o proprio ministro

da guerra João Carlos de Saldanha,

que não chegou a avistar os rebeldes,

pois quando chegou alli já os revolto-

sos perscguídos pelo conde de Alva se

haviam refugiado em Hespanha. Quan-

do voltou, Saldanha vinha bastante

doente, pelo que teve de abandonar

temporariamente a regencia da sua

pasta o que foi um mal íncalculavel,

pois affastado dos negocios publicos

por bastantes mezes, a causa consti-

tucional muito perdeu com isso. Este

affastamento aliás forçado deu em re-

'.- i.. -.l›, nando-se o mais de-

_a ¡ Lim u lo novo codigo, cou-

t n bre“: as sympathias e a

de tolos ot liberaese da

propria infante regente e foi chamado

para fazer parte do novo governo. A

orgauísação d'um novo gabinete era

ínadiavel, por isso no 1.° d'agosto pu-

 

  

                    

   

  

     

   

   

  

  

a nomeação de novos ministros que

eram: Francisco Manuel Trigoso d'A-

ragão Morato, reino; D.Francisco d'Al-

meida Portugal, estrangeiros; Barão

cut'l'mi_ ;s f «,:..::- *3 de Saldanha, então sultado o partido absolutista crescer

« as no Porto. Se não extraordinariamente em importancia,

pois facil lhe foi approximar-se da "rc-

gente e quasi que domínal-a, o que

decerto não succederi'a se Saldanha es-

tivesse a governar.

Como dissemos, o partido absolu-

tista tinha o mais rasgado apoio por

parte do governo hespanhol, e forte

n'isso não cessava de proCur'a'r revo-

lucionar um ou outro regimento, uma

tanciassem muito da fronteira, para no

caso de serem mal succedidos terem a

retirada sempre segura. Não é nosso

proposito o historiar todos estes mo-

vimentos revolucionaríos que conti-

nuamente traziam em sobresalto o go-

verno, e ainda mais do que elle, o par-

tido liberal. O caminho seguido pelo

partido absolutista era o de revolução.

desde que conhecem as decisões de D.

Pedro, não pensara mais em outra

cousa. Não acceítava a Carta nem

tão pouco reconhecia a abdicação ;

para elles não havia mais nada do que

D. Miguel absoluto. A posição do par-

tido absolutista era a revolução, veja-

mos portanto agora qual era a attitu-

de do governo e bem assim do parti-

do liberal.

MARQUES Gonss.

(Contiuua) .

.+-

Pareccr da commissão

Que, no dia 29 de janeiro ultimo,

em reunião de t'unccionarios pu-

bllCOS residentes no concelho de

Aveiro, foi encarregada de ela-

borar os estatutos, pelos quaes

deverá reger-se uma Sociedade

Cooperativa, constituida pelos

mesmos funccionarios.

(Continuação)

CAPITULO XI

DISPOSIÇÕES russsxromss

Art. 67.' Se as operações commer-

ciaes da cooperativa e fornecimento no

ariuazem social só poderem ter come-

ço dentro dos ultimos quatro mezes do

anno civil, considerar-se-ha primeiro

anno social o tempo que decorrer desde

omesmo _começo até 31 de dezembro do

anno immédiatameute seguinte; no ca-

so contrario deverá tomar-se pelo pri-

meire anno social o tempo que mediar

entre aquelle começo de operações e o

dia 31 de dezembro do mesmo anno.

§ unico. O primeiro anno social de-

verá começar no primeiro dia d'um

mez civil. .

Art. 68.° Em qualquer das hypo-

theses do art. antecedente, e logo que

estes estatutos estiverem superiormen-

te approvados e feitas as demais deli-

gencias preparatorias, exigidas por lei

em relação ás sociedades d'esta nature-

za, immediatamente será convocada

uma assembléa geral constituida pelos

socios fundadores em numero, pelo me-

nos, de metade e mais um, e que :

1.° Procederá á eleição dos corpos

gerentes para o 1.° auno social.

2.” Arbitrara os ordenados ao caí-

xeiro gerente e guarda-livros, segundo

o disposto no n.° 4 do art. 38.

§ unico. Se assembléa geral resol-

ver, que, até nova deliberação, o cai-

xeíro gerente accumule as funcções (lc

guarda-livros, marcará a gratificação

que annualmente devera ser paga ao

mesmo caixeiro pelo acrescimo de ser-

viço, e para emquauto elle durar.

Art. 69.o A assemblêa geral a que

se refere o art. antecedente auctorísa-

rá a Direcção, por ella eleita, a dispen-

der as verbas que a mesma Direcção

julgar índispensaveis para fazer a in-

stallação da sociedade.

Art. 70.” Sc o capital constituido

pelas joias e quotas sociaes não fôr

bastante para as operações commer-

ciaes e dcspezas com a installação da

sociedade, poderá. a assemblêa geral

deliberar que sejam emittidas obriga-

ções de 1$000 réis cada uma entre os

associados, ao juro annual de 5 p. c.,

amortisaveis por sorteio ao passo que

os lucros da sociedade o forem per-

mittiudo

Art. ?1.° A Direcção que fôr eleita

nos termos do art. 68 e seu n.” 1 rc-

unir-se-ha immediatamente em sessão

para providenciar, dentro dos limites

das faculdades que lhe conferem estes

estatutos, sobre todos os actos prepa-

ratorios da sua competencia, necessa-

rios para a installação da sociedade e

começo das suas operações sociaes,

tratando: '

ou outra povoação logo que não des- '

1.° Da acquisiçâo de casa para ar- drigues de Macedo. Caldeira Queiroz,

mazem social, sua' respectiva mobília José Ramos Nogueira, Manuel do Bei-

e utensílios. res, João Rodrigues do Azevedo, Mar-

2.” De nomear os empregados .au- ques Barreiros, Gaspar Joaquim da

ctorisados pela assembléa geral e de Cruz, Joaquim Martins Nobre, Eça

fixar a caução ao caixeiro gerente, nos Azevedo, Candido da Silva Dias, Silva

termos do art. 44 n.” 16 . Medeiros, Souza Cortezão, Couto Bran-

3.° Das primeiras compras para dão, Neves e Castro, Moreira Barroso,

fornecimento aos associados. Macario Pinto Cardoso, Costa Ventu-

3.” Dos contractos que julgar ne- ra, Lourenço de Almeida Carvalhaes,

cessar-io celebrar desde logo, e uomea- Abel Pereira do Valle, Silva Pinto c

damente em relação ao fornecimento Abreu, Araujo de Magalhães Barros,

de carnes verdes. Seabra Pereira Couceiro, Manuel Au-

, \ 5.° Dos regulamentos a que se re- gusto Pereira, Duarte Pimenta, Salga-

fere o n.” 17 do art. 44. do e Carneiro, Filippe de Sopza Ma-

galhães, Manuel da Rocha Salgueiro,

Pestana de Vasconcellos, Joaquim Coe-

lho da Rocha, Joaquim Pereira de Ma-

galhães, Fraucisco José de Medeiros,

Domingos dos Santos Ganzellag. Campos Paredes, João Lobo de Moura,

Elias Fernandes Pereira. Freire Thcmudo e- Vera, Fernandes

Eugenio d'Albuquerque Sanches da Braga, Souza Cordeiro, Tovar de Le-

Gama- mos, Neves Barateiro,Teixeira de Sam-

Fl'amww Aug”“ da Salva 1300,10- paio, Silva Leote, Loureiro Toscano,

mana-300 de Salles P3.7110 de MB!- Silveira e Avila, Antonio Pessanha,

Quim Cam/'alho- Affonso de Almeida Fernandes, Rus-

F'7717305500 da Silva Ribeira sell Cortez, João Pinto Moreira, con-

Joafluim Manuel Ruella- sclheiro Oliveira e Souza, Margarida

JOSÉ María de 1146510 lllatws- Pacheco, Fontoura Madureira 'e Frei-

Manuel Gonçalves de Figueiredo- tas, Bernardo de Mello Cabral, Alexan-

M'muel Parei?“ da Cruz- dre de Souza e Mello, Jcaquim Simões

Paulo Faria de Magalhães- Cantante e J. de Mello Ribeiro Pinto.

_+_ 2.' classe-Dvs. Pereira Jardim,

CARTA DE CANTANHÊDE Teixeira de Sequeira, Manuel Alves

10 DE ABRIL DE 1393- da Silva, conselheiro Augusto Maria

Teve logar no sabbado a estreia da de Castro, Mendonça Falcão Povoas,

sociedade Dramatica Recreativa Can- Esteves Leal, Custodio da Cunha e Al-

tanhedense, com o drama em 3 actos, meida, Alfredo Leal do Faria, Eduar-

o fil/Lo da Republica, c a comedia em do Martins da Costa, Rebello Velloso,

um acto, O perdão d'acto. A sociedade Correia dos Santos Lima, Chrysosto-

foi auxiliada pelas amadoras, María mo de Gouveia Pinto, Vellez Baldeira

Crava e Amautíua Celeste, d'Aveíro. Castello-Branco, Pereira de Abreu e

No domingo houve repetição pela Souza, Antonio Guerreiro Falleiro,Al-

mesma sociedade,que é composta d'ar. ves Martins, Rocha Callixto, Abilio

tistas c de empregados inferiores, mas Adriano de Sá, Manuel de Barros No-

todos rapazes muito dignos da estima bre, José Peres Ramires, Candido de

e sypathia das pessoas illusti'adas. O Faria e Vasconcellos, Felizardo Ro-

caracter dos rapazes que compoem a drigues de Souza, Augusto da Cunha

sociedade dramatica está definido : -- Pimentel, Almeida Ribeiro, Rodrigues

deixaremos o calor das adegas, que da Costa, Matheus Teixeira de Azeve-

embrutcce e a algazarra das ruas que do, Francisco Maria Veiga, Antonio

bestefica, pelo estudo de uma arte que Joaquim Lopes da Silva, Chrispiniuno

iustrue e que deleita. da Fonseca, Martins dos Santos Cor-

E assim se divertiram e fizeram rcia, Alfredo Braga de Oliveira, João

passar algumas horas agradabilíssi- Francisco Ferreira, conselheiro Maxi-

mas a mais de 300 pessoas, que assis- míliano Alvares de Carvalho. Mattoso

tiram á sua festa, muídigna de elogio. e Vasconcellos, Homem de Abranches

Todos os curiosos executaram bem os Brandão, Augusto Carlos Xavier, Ar-

seus papeis e podemos até dizer que naldo de Souza Leite, Abel de Mattos

obraram prodígios,se attendermos aos Abreu, Platão do Amaral Guerra, An-

seus poucos conhecimentos sceuicos e touio Dias de Abreu, José Manuel de

ás dilliculdades com que luctaram pa- Brito Cício e Candido Augusto de

ra verem realisados os seus desejos. Oliveira. '

Oxalá. que não desanimem e que se 3.“ classe-João Augusto da Pe-

compenetrem de que o theatro é uma nha Coutinho, Francisco Antonio Piu-

escola, onde podem adquirir, além de to, Gueireiro Lourenço, Mendes Bara-

muitos exemplos sociaes, a instruo- ta, Rodrigues David, Barata dos Reis,

ção, que não tem podido colher no seu Frederico Bartholomeu, Antonio Co-

rude labor profissional. lho de Araujo e Azevedo, Pina Azeve-

Terminamos por felicitar os illus- do Castello Branco, Freire Ribeiro de

tres e sympathicos ensaiadores os Campos, Santos Pêgas Cabrita, Gui-

ex.“s srs. José Paulo Cabral Belmonte I lherme Pereira Barreiros, Annibal Cor-

Pessoa e Carlos Breda, pelo bom exito reío Taborda, Paulo Monteiro Cancel-

que houve tanto no drama como na la, José Rodrigues de Almeida Ribei-

comedia, pelo que foram muito aplau- ro, conselheiro Pina Callado, Francis-

didos. E' expecialiuente áquelles dis- co A. da Silva Leal, Campos Henri-

tinctos cavalheiros a quem se deve o ques, Marques Perdigão, Alvaro de

ter-se passado as duas noites tão agra- Moura Coelho, Lopes Tavares, Frau-

dabilíssimas. Amavclmcnte penhorado cisco Manuel d'Almeida, Silveira Sam-

agradeço a sociedade dramaticao bi- paio e Mello, Jeronymo do Couto e

lhctc que me offereceu para as duas Souza, Almeida Ferreira, Abel Freire

recitas, e faço votos pelo progresso da de Macedo, Marinho Falcão, Barros

referida sociedade. Machado, Azevedo Pinto e Vasconcel-

los, Lobo Castello Branco, Antonio

h; Marques de Albuquerque, Augusto Ce-

sar de Sá, João de Souza Vilhena,

Francisco Pires da Costa, Camillo de

Araujo Fonseca, Manuel Maria de Mel-

lo e Simas, Guilherme Soares de Al-

bergaria, Mendes Sobral, Carlos Au-

gusto Pinto, Philcmon da Silva Ave-

lino, José Pinto Ferreira Dias, Vas-

concellos Almadanim, João Manuel de

1.a classe -Drs. Luiz de Azevedo Andrade, Joaquim Pereira da Motta,

Coutinho, Souza Freira Pimentel, An- Bal-ahoua Fragoso, Bernardo Vieira

tonio José da Costa Santos, Cesar Meu- Pinto de Andrade, Cruz Capella, Jus-

des de Almeida, Cesar da Silva Mut- tino Fernandes Dias, Almeida Santos

tos, Costa Brandão e Albuquerque, e Vasconcellos, José Diniz da Fonse-

Beuto da Silva Lima, conselheiro E- ca, Antonio Borges de Alcantara, An-

Llum'do Coelho, Baptista Falcão, Luiz tonio Augusto Nogueira Souto, Euge-

Teixeira, Theotonio da Silveira Mo- nio Ribeiro de Castro,Martiniano Dias

nlzs Albino Leite de Rezende, Marcel- da Silveira, Joaquim Lourenço Vidal,

lino da Costa Ramos, D. Salvador de Felix Thomaz de Azevedo, Barreto

Vilhena, conselheiro Fragoso Rhodes, Côrte-Real, Tavares de Mello Leote,

Eduardo da Costa e Almeida, Christo- João de Paiva, Taborda de Magalhães,

vão Pinto Brochado, Francisco Au- Carvalho e Costa, Mattos Viegas e Li-

gusto de Freitas, Gouveia Osorio, Pín- ma, Neves Castro e Silva, D. João de

to Ribeiro, Rocha Martins, Silva Tri- Mascarenhas Sarmento Alarcão, No-

gueiros, Brum do Canto, Kopke da bre Barbosa da Veiga, conselheiro

Fonseca e Gouveia, Carvalho Fontes, Amaral Cirne, Francisco Correia de

Alm-"65 de Mello, AuguSto José Perei- Lemos, José Joaquim Pinto, Bernar-

m Leite: LUCÍO Xavier de Lima, Ro- dino Alves de Moura, Francisco Zuzar-

A eommissão

Amadeu Faria de Magalhães.

Correspondente.

  

O Diorio do Governo insere a lis-

ta dos juizes de direito de 1.3 ins-

tancia, pela ordem da. antiguidade

dentro das respectivas classes. Essa

lista é a seguinte:
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te Gil, Antonio Cardoso e Silva, Lou-

renço Ayres de Mendonça, Ferreira

Pinto da Cunha,Pacheco de Albuquer-

que, Joaquim Simões Barreto, Souza

Horta e Costa, Cabral Silva Amaral,

Vicente Dias Ferreira, Justino de Arau-

jo Alvares, Antonio José de Barros,

Fortunato Freire Themudo, Paulino

do Valle,0sorio Sarmento de Figueire-

do Juuior, Albano de Magalhães Cou-

tinho, Lopes da Silveira e Castro, An-

tonio Pestana da Silva, Moniz Ari-is-

cado ,de Lacerda, Antonio Ferreira

Augusto, Casimiro Arthur Pereira Lo-

bo, Tavares Mendes Vaz, Constante

Barbeitos Pinto, Albano de Souza Piu-

to, Soeiro Cerdeira, Alexandrino da

Costa Fragoso, Mendes de Alcantara,

Albuquerque Tavares Lobo, Manuel

Pinto de Rezende, A. Emilio d'Almeida

Azevedo, Bernardo de Meirelles Leite,

Quaresma de Vasconcellos, Maximo de

Brito e Castro, Mendonça Bnlsemão,

Osorio Gama e Castro, Barão de Paço

Vieira (Alfredo), Alexandre da Costa

Macedo, Carlos Vaz Pinto, Forjaz de

Sampaio, Arnaldo de Barros Ribeiro,

Cupertino de Oliveira Pires, Elysio da

Gama Regalão, Bernardo da Rocha

Saraiva, Ferraz Tavares de Pontes,

Barbosa Sotto Maior, Domingos Gon-

çalves Pereira, Albertina Carlos da

Costa, Bento Manuel da Costa Vaz,

Manuel Rufino da Graça, Trigueiros

de Mello, Francisco Fernandes Figuei-

ra, Ernesto da Costa Santos, Luiz Pe-

reira do Valle Junior, Ednardode Sou-

za Godinho, visconde de Ferreira Li-

ma, Domingos Rodrigues Ramos, An-

tonio Alves de Oliveira Guimarães,

Domingos de Carvalho e Abreu, Bet-

teucourt Athayde, Antonio Joaquim

da Silva, Ignacio José Monteiro, Ar-

thur Manuel Sarafuna, Alfrdo Pinto

da Motta, João Baptista Rebello de

Souza, Francisco de Souza Pinto, Joa-

quim María de Sá e Motta, Coutinho

Garrido, Mendonça Pimentel, Anto-

nio Maria da Costa Rebello, José Ro-

drigues dos Santos, Mattos Mascare-

nhas de Mancellos, Firmino Dias Pe-

reira, Arnaldo Mascarephas, Varella

Ramos, José de Miranda Arantes, Au-

gusto Alves Ferreira, Gomes de Al-

mendra. Augusto Cesar Fernandes,

João Baptista de Castro, Francisco

Soares de Albergaria, Manuel Pereira

Machado, Eduardo da Silva Carvalho,

Da Mesquita Oliveira Homem, Caldei-

ra Piuto Geraldes, Manuel José Fro-

ta, Jorge Couceiro da Costa, Gabriel

Moniz Junior, Eduardo de Campos

Paiva e Adolpho Sanches Bollão.

w
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BOLETIM DO DISTRICTO DE LEIRIA

Começam as cavas das vinhas e a

enxofração das mesmas, que já bastan-

tes deseuvolvidas demonstram comtu-

do a continuação do phylloxara. As

oliveiras em terrenos delgados e altos

começam n encachoar.

Continuam as sementeiras de mí-

lho e feijão nos terrenos altos e os já

semeados estão promettedores, devido

no bom tempo da ultima quínzeua.As

hortas e pomares bons, e abundante

deve ser a fructa de caroço. Os vivei-

ros de vídes americanas esplendidos.

Q

PLANTAÇAO DE BACELLOS AMERICANOS

Ainda ha muitos viticultores que

estão indecisos sobre a distancia a que

devem ser plantadas as novas bacella-

das americanas, pois que, tendo geral-

.mente as cepas resistentes um grande

desenvolvimento, tanto aereo como ra-

dicular, rcceiam que estas se não sa'-

tisfaçam com os espaços concedidos a

cada pé nas antigas plantações indi-

genas, em regra muito cerradas.

Não se pode estabelecer uma regra

fixa para a distancia entre as cepas,

porque tanto o clima como o terreno

influem poderosamente no systema de

plantação:-nos climas do norte, por

exemplo, av plantações são de ordina-

rio mais juntas, indo até 60:000 pés

por hectare, na Champagne ea 50:000

na Borgonha, sendo nos climas meri-

dionaes o desvio entre as cepas muito

maior, indo até 4:000 pés por hectare

no Herault, e 5 a 8 mil, em média, no

nosso paiz; nos terrenos fundos e fer-

teis a distancia pode ser menor e o

contrario nas terras seccas e pobres;

todavia, quando se deseje um grande

desenvolvimento de cepas, 'espaça-se

mais a plantação nas terras ferteis. Pe-

 

s

lo que respeita ás cepas americanas, é

prudente plantar um pouco mais lar-

go, mórmente se as castas são de pro-

ducção directa, pois o desenvolvimen-

to radicular de vinhas resistentes é su-

perior ao das cepas europeus; no en-

tanto, quando sc trata de bacellada já

enxertada ou por enxertar, a distancia

de 1,“'50 a 1,'“60 entre cada pé será

em geral suf'ñciente. Deverá, porém,

ter-se em conta o desenvolvimento ex-

terno da casta que serve de garfo, e a

natureza do terreno onde crescem as

raízes do cavallo, para assim melhor'

se determinarem as distancias.

45

TERRENOS QUE MAIS cosvmt A CADA

VARIEDADE DE VIDEIRAS AMERICANAS

Riparia.-Terrenos riCOs, fundos,

frescos, mas não humidos, sendo os ri-

paria tormentosos- preferidos para os

mais frescos; terrenos areuosos, ricos'

e frescos; bons terrenos francos e fun-

dos; terrenoz graniticos c de schisto fer'-

teis e frescos; terrenos pedregosos ou

cascalhentos, mas ferteis e' fundos, ver-

melhos, não seccando muito no verão.

Rupestris.-Terrenos cascalhentos

síliciosos, seccos ou frescos, não humi-

dos, vermelhos, em collinas, encostas

ou planícies, ricos ou pobres; terrenos

muito pedregosos ou cascalhentos, e

argílosos vermelhos, de charuecas do

terrenos jurassicos, principalmente nos

de côr vermelhada; terrenos soltos, eas-

calheutos, fundos e cinzentos ou escu-

ros; terrenos amarellados, cascalheutos,

ricos efrescos. Dai-se geralmente em to-

dos os nesses terrenos, contanto que te-

nham humanidade sufliciente no verão.

Saloma-A maior parte dos solos

frescos ou quasi humidos; terrenos,pou-

co ferteis, cascalheutos e frescos solos

areuosos, argilo calcareos fundos e'

frescos; terrenos salgados; terrenos cin-

zentos, fundos e frescos: terras com ca-

lhaus cnlcareos duros, frescas e ferteís.

_II-mg

SEGS“ “MEME“

il NATUREZA E 0 MUNDO

   

A0 llAVlOSlSSlMO POETA E DlSTlNCTO JORNALISTA

Fnanso DE VILHENA

Pôz a Natura n'estc mundo as esp'raaças,

e dou lhe um altas no espirito do vato:

á roza deu osso gracíal 'scsrlatc,

com quo cnfcitiça os olhos das crianças.

Ao rouxinol, as cotoviss massas,

a voz lho deu, que as cóloras abate:

ao rio a. límpido¡ onde retrato

do teixo humbroso as viridentes franças.

Mas tu, vil mundo, cm guerra á Natureza,

das desenganos ao poeta; _o à rozs.

a côr desbotas, roubos-lhe a belleza.

As aves calas em prisão pencsa;

o rio turvas com forvcnto prêza:

o ldeal tu matas com punhaes de prosa!

1893.

A. A. do Lima Duque.

m_

Maura

Viagens Portugnezas.-Temos pre-

sente mais dois magníficos fascículos

dos Portuguezes e inglezes em Africa,

pareciavel romance scientifico, por A.

E. Victoria Pereira, illustrado tenente,

de infantaria. l

E”, como já temos dito, uma bella

publicação, que nos não cauçarcmos

de reconnueudnr aos nossos leitores.

ANNUNCIOS ;

PRENSAS E MMM!

PARA VlNHO

A Fabrica de Fundição do Ourodo

Porto. está construindo prensas de

parafuzo e i'cquete, moveis, para o

bagaço de vinho, pelo systems de

Wecker, no Luxembour , pa-

ra todas as quantidades de bagaço

e para qualquer pressão, que vende

pelos preços das do estrangeiro.

Tambem está construindo bom-

bas para trafegar vinhos, do syste-

ma de Gatillot. estando já al-

gumas das que construiu a func-

cionar em Villa 'Nova de Gaya.

Porto, 26 d'agosto de 1892.

O director gerente,

Luiz Ferreira de Souza Cruz.
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ser-se de bens de raiz, sem consentimento do outrol Moralsu-

blimc, queassim levavaa paz e coucordía ao seio das familias-

Similhante disposisâc não devia esquecer aos legisladol

ros d'Alvai-ães, mas ainda bom, que o crime d'Alvarãcs não

vingou, porque a bella província do Minho interpoz o seu reto.

A origem e progresso dos morgados em Portugal en-

contra-se habilmcnte tractada na. excellouto memoria do nos-

so distincto compatriota o sr. Tàomm Antonio de Villa Noca,

e não só porque similhante escripto deve suppôr-sc ao alcance

de todos os homens instruídos, mas porque o nosso fim não é

historísr a antiguidade dos vínculos, prescindimos de outras

considerações além d'aquellas a que a conVeniencia politica

aconsolhava se attondesse em um paiz aristocraticamcnte or-

ganizado. _

Desde muito tempo que a existencia dos vínculos é

combatida; e de similhante combate derivou o thema para

muitos e excellentcs tractados, onde se tom demonstrado, já a

convenicncia de os conservar, já. a necessidade do os extin-

guir; por isso, disputando os economistas, sobre qual seja o

systems. preferível, teem-se exagerado assim as vantagens,

como os inconvenientes. Bem conhecemos que, para entrar

com independencia no 'exame do similhante questão, seria. ne-

cessario,- antes de tudo, separar a idéa da grande e pequena

cultura, o da grande e pequena propriedade; mas como esta-

mos bem longe de apresentar' uma dissertação economica, cn-

traremos desde já na questão, que nos propozemos tractor.

Quando a. crgauisação politica de .um paiz exige, que a

certos interesses economicos, ainda que da mais alta impor-

tancia, se prefiram outros, posto que incompatíveis com os

primeiros, paxece-nos que sora justo e conveniente o sacrificio

dos mais vantajosos, e d'ahi vem, quando um mal é ncccssa-

rio, soli're-se com resignação, e quando é instrumento de um

bem maior, busca-se e appeteoe-se pelos fructos, que produz.

Tanto a aglomeração da propriedade territorial, como a

sua .divisão em pequenas partes, resentem-se- conjunctamentc

_de maluco perigos; pois que_ circumstancias politicas politicas

,o economicas podem influir para que a 'constituição agricola

do qualquer pai-z preponda com vantagens para o systems de

grandes qu pequenas propriedades.

Em um estado constituido democraticamente, convém

muito interessar as maisas na conservação da ordem, ligando

a sua. fortuna da. maneira. a mais :trinta possivel com a sorte'

commum do paiz; por isso que d'este modo otforcce garantias

do sustentar a ordem social, sem a qual não ha propriedade

nem riqueza. possivel. E apezar d'isto, não são poucos os exem-

plos, de que a oxecssiva divisão da propriedade tem influido

muito para o mao estado de alguns paizes, visto que, por ex-

cessiva, não só ditliculta os progressos da agricultura, mas o

bem estar da povoação ggricola; o eis aqui a razão, porque

alguns economistas, sem distinguir os paizcs democraticos dos

aristocraticos, reprovam o princípio absoluto da divisão da

propriedado. i

Por nossa parto não roceiamos declarar francamente,

que somos partidistas do uma divisão justa e razoavol, por

isso que temos a convicção, de que a conservação da ordem

convém a todos os paízes, o a todas as formas de governos:

porém cumpre attondcr, que cm um paiz aristocratico são in-

dispcusaveis certos elementos, sem os quaes o equilibrio poli-

tico sc torna absolutamente impossivel.

Parece-nos pois, que em boa fé jamais poderá negar-sc,

que a organisação aristocratica demanda uma concentração

da propriedade territorial para oppôr as invasões da riqueza

movel, que nas modernas sociedades vai adquirindo o poder,

caido ou arrebatado das mãos das antigas classes proprieta-

rias. E n'este caso, bem longe do dividir a_ propriedade, tal-

vez que antes couviosse intervir para restabelecer a tradic-

ção ameaçada por uma innovsção sem limites:

Mas, a despeito de todos estas considerações, a proprio-

dade territoritorial ficara subordinada a fictícia riqueza dos

papeis, tornando-sc por isso impossível que um corpo baseado

sobre taes elementos de riqueza podesse jamais sustentar o

equilibrio entre os excessos da democracia, o as tendencias

ratrogadas do poder. Quem poderá calcular sobre os destinos

fumos de qualquer psiz, e ainda mais sobre a conservação

traordiuaria, e por isso hsm poucas pessoas deixaram de mas

ravilhar-se então, se bem que esperassein que o tempo viria

a illustrar o secturio de tão errado systems; porém os factos

desmentirum tal crença, c o já. lembrado relatorio de 14 de

março prova que, só de ficção em ficção, podia sustentar-se o

systema financeiro entre nós estabelecido.

Ao parlamento cumpria, não só pronunciar-se Sobre ob-

jecto tão importante, mas ainda stigmatisar um systema, que

tantas vezes tem atrahído sobre as familias e sobre as nações

os horrores da. bancarrota universal; cantigando assim a lou-

cura d'essas homens, que se cmpculiavam em voar nas azss

d'lcaro; porém o systems, longe de sor ccndcmuado, foi ¡ap-

plaudido.

(A camara (diz o relatorio) poderá avaliar pelas pro-

postos, que debaixo das letras A, B, C, D, e E tenho a hon-

ra de apresentar-lhe, até que ponto o governo se empenha em

promover o melhoramento c consolidação do credito publico,

já. pela creação da novos meios de procura aos títulos da no.8-

ss dívida fundada interna e externa-basoaudo-a na adopção

do medidas de reconhecido interesse para a fazenda nacional,

e manifesta vantagem para o paíz-já pelo resgate c amorti-

sação dos mesmos titulos, admittíndo-os nos pagamentos dos

preços das vendas e remissões dos fóros, a nos distrates dos

capitaes a juro, pertencentes á mesma fazenda, tudo cm con-

formidade das disposiões e preceitos que contém as referidas

propostas de leí.› _

(Relatorio de 1-1 de março de 1846, apresentado-Eli¡

ministro da. fazenda á. camara dos deputados na sessão de 20

do mesmo mez.)

0 systems dc credito tem defensores, e antagonistas.

Sismondt' diz_ (não ha salvação para os povos senão nos

metaes preciosos.› .

Ricardo diz (sem credito nã) ha commercio, nem in-

dustria, e por isso, nem riqueza, nem salvação._›

As opiniões extremas, com quanto sejam seductoras, ra-

ras vezes contém um fundo de verdade, e por isso aquelles

que tem a seu cargo o gerencia dos negocios publicas, o a

'
d
a

tributos. Embora pois fossem trocados por bens particulares,

ou mesmo comprados com por isso perdiam a natureza do tri-

botes para que deixassem de ser extínctos.

El-Rei D. Manuel reformou os fornos, comu bem lhe

aprouvc, todavia os legisladores de 1842, querendo evitar díf-

ticuldades, e conciliarqu todos os interesses, propozcram uma

indomnisação a favor 'dos scohorias, não obstante a convicção

em quo muitos estavam, do que uma tal indemnização por dl-

rcito algum era devida, por isso que taco campi-as ou trocas

não existiam; e apenas pretendem aproveitar-sc de tal argu-

mento aquslles, que as não podem provar, e que, tendo-as ha-

vido ha muito tempo, estão do sobejo, e mais que muito ín-

demaisados.

As sentenças até hoje proferidas, e que depois da nova

lei se mostrarem contrai-ias ao decreto de 13 d'agosto, ficam

subsistíndo, embora se encontrem condradicções de julgados

nas mesmas especies-e nos mesmos easos--contradicç'ões não

só entre os mesmos tribuuaes, mas de uma. para. outra secção,

e talvez na mesma secção. Uma similhante disposição envol-

ve contradicções tão palpitantes, que qualquer reflexão nos

parece inutil.

Finalmente' ímpõo-so_aos foreiros a obrigação do prova-

rom, que os bens de que se lho exige os foros e pensões são

pertença da corôa. Esta disposição parece-nos demasiadamen-

te injusta, attondondo-so a que os torciros demandsdos pelos

cabidos, pelos bispos, e pela fazenda, embora o pcditorio seja

injusto, serão constrangidos s pagar, omquauto quo os carto-

rios dos senhoríos escondcrão nas trevas o unico documento,

que podia servir dc prova aos foroiros.

Se a maioria. da. Camara popular estivesse ligada. sos

verdadeiros interesses da propriedade, por certo não sacrifica-

ria os interesses da classe agricola; mas quando as fortunas

dos commissionades são estranhas ás dos eleitores, ficam cs-

tes sem defenss, e por isso expostos ás constantes invasões

dos ambiciosos.

Desde 1834 até hoje não tinham os .privilegiados podi-

do obter o seu triumpho, por isso que a classe midis sempre_

- -A-s



MUITA AMME“

PARA um negocio urgente precisam~

se de 3:600d000 réis a juros, com

hypotheca n'esta cidade de uma pro-

priedade que vale mais de 8 contos

de réis,

Nlesta redacção se diz.

CAIXEIBU

A um com pratica de negocio de

capella e mercearia, cujo compor-

tamento e probidade se garante. Quem

o precizar pode dirigir carta á Admi-

nistração d'este jornal.

SERRAS MECANICAS DE FITA

A. b“abrica. de Fundi-

ção do Ouro, tendo em vista

o maior emprego de operarios, dedi-

cou-se ultimamente á construcçáo das

serras mecanicas de fita, pelo systems

das que têm vindo do estrangeiro, que

'melhores resultados tem produzido.

A primeira que se construiu está a

funccionar na tanoaria do ex.” sr.

José Joaquim Correia Ribeiro, na rua

do Torne n.° 24, em Villa Nova de

Gaya.

Preços muito commodos e obra

garantida.

Porto, 30 de janeiro de 1893.

O director gerente,

Luíz Ferreira de Souza Cruz.

CHARRUAS S. S.

A Fundição do Ou-

ro, no anno findo de 1892, debaixo

da direcção do habil Regente Agrico-

la, o ex.“° sr. Joaquim de Souza dos

Santos, introduziu importantes melho-

.rnmentos na cbarrúa do systcma ame-

ricano, a respeito das quaes diz n'uma

carta datada de 14 de julho, do mesmo

anuo, o ex.” sr. Augusto Serrão de

Faria Pereira, da Asinhaga, no con-

celho de Santarem, o seguinte: «Fi-

»quei encantado com o bom serviço pro-

cduzido pela bella charrúa S. S. Faz

¡optimo traballio, vira a letra com a

«maior perfeição, e o rêgo é, cm toda a

.altura, d'egual largura. Nas terras ri-

cguissimas das nossas propriedades, e,

.que, custam muitissimo a trabalhar,

¡profunda-se a lavoura até 0,26 c. sem

.dificuldade. Creio que a altura, quan-

cdo o terreno em boas condições, será

.de 0,36' c. Far-me-ha o amigo o favor

e de me enviar mais duas charmas para

.a estação de Matte de Miranda. ›

Tão authorisada informação, pro-

va os bons elfeitos dos melhoramentos

introduzidos, e a grande conveniencia

de se fazer uso d'estas charruas.

Porto e Fundição do Ouro, 1 de

fevereiro de 1893.

O director gerente,

Luiz Ferreira de Souza sz.

PRÉNSAS PÃiíÀ AZEITE

A fabrica. da. Fundi-

ção do Ouro, tem promptas

algumas prensas para extrair azeite

do bagaço da azeitona, as quaês satis-

fazem a uma pressão de 2:30:000 ki-

logrammas, e pela qual se obtem 2 li-

tros d'aze-ite de cada ceira, depois de se-

rem compremidas 00m as varas.

    

Vendem-se agora com

grande abatimento.

Porto, 22 de dezembro de 1892.

O director gerente da Nova

Companhia da Fundição do Ouro,

Luiz Ferreira de Souza Cruz.

AOS SRS. PHARMACEUTICOS

e todo o paiz, ilhas adjacentes e ul-

tramar que ainda não tenham re-

lações com a

COIII'ANIIIA PORTUGUEZA c HIGIENE ›

se rega queiram enviar os seus ende-

reços ao escriptorio da companhia

.Praça de D. Pedro, 59, l.°-.LISBOA

a lim de receberem gratis' o 1.' nume-

ro do boletim da companhia, publica-

ção cujo conhecimento deve interes-

scr-lhes.

CIRURGIAO DENTISTA

CANDIDO TRUCCO GUIMARÃES

  

Approvado plenamente pela E...

cola Medico-cirurgica do Porto.

Dá consultas e opera nos domicílios.

Chamadas á barraca do sr. Gui-

marães.
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mais ou menos representada. no parlamento, havia consegui-

do frustrar-lhes suas pretenções; mas, logo que este. classe foi

substituída pelo funccionslismo, triumphcu o privilegia; e eis

ahi um triumpho, por isso que obtido á. custa da classe mais

util, que eu adduzo como mais uma prova.

de da maioria d'esses homens, que se dizem-eleitos do povo.

CAPITULO IX

VINCULOS

Tendo de oceupar-nos dos trabalhos

bro a importante questão dos vínculos, julgamos acertado tra-

ctar simultaneamente das duas differentes especies, que foram

discutidas e approvadss pela camara dos deputados.

Para melhor se avaliar a importancia das resoluções tc-

msdas por aquelle corpo, toanscreveremos

posições, que nos parecem mais importantes.

PROJEGTO ns LEI n.° 21

Artigo 1.' (Não será. permittido vincular bens alguns

ciaes, exclusivo d”

CASA AFRICANA
TRAVESSA llA Vllll'lllllA, 33 A 37

Lãs para vestidos, de grande novidade.

Cortes para vestidos, uma surpresa.

CHEGARAM AS GRANDES NOVIDADES PARA A PRESENTE ESTAÇAO DE INVERNO

Boas do pensas com mais de 2 metros a 16600.

Guarnições de pennas lindissimas desde 120!

Matclacez de soda largos, fortes, desde 16000 até 65000.

Velludos de seda pretos e côres desde 16500.

Peluches dc seda para confecções 46500, 35500 e 15200.

Pannos franceses para casacos desde 16000.

Visitas modelos franceses 3095000, 256000, 206000, 156000 e 96000.

Grande scrtimento de muitos outros artigos de grande novidade.

Sedas de Lyon

Em preto e todas as côres, por preços sem competencia, devido a condições espe-

este estabelecimento por contracto com o proprio fabricante.

CASA AFRICANA

 

TRAVESSA DA VICTORIA-:'55 A 4

  

/C~

NICO qosno

FUNDAS NACIONAQSE E ESTRANGEIRAS

All'l'lllllll TEIXEIRA IIA MUI'I'A

RUA DE D- PEDRO, 87

PORTO

RANDE sortimento de todas as classes de fundos dos melhores

G systemas conhecidos, fazendo-se por medida para todas as roturas,

cujas necessidades só assim pódem ficar garantidas. Tambem se fazem fun-

das para creançns,curando-se todas, sem ser por milagre, mas só com o nso

das fundas d'esta casa e o competente exercicio physico. N'este estabele-

cimento encontra-se um grande sortimento de cintos umbelicaese-

mechanicos, assim como meias elasticas, suspenso-

rios escrotais, etc., etc.

No mesmo estabelecimento faz-se toda a qualidade d9apparelhos

ortliopedieos para todas as deformidades que aparecem no corpo hu-Í

mano e que seja compativel a sua applicação. O systema porque são executa-l

dos estes apparelhos e fundas é bem conhecido dos ex.“

medicos portuguezes e de muitos estrangeiros, que os recem..

mendam aos seus pacientes com a max1ma confiança.
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VINHO NUTRITIVO DE CARNE

Privilegiado, auctorisddo pelo governo

pela Inspectom'aGeral da Corte

do Rio de Janeiro e app-recado pela junta

consultivo, de saude publica

E' o melhor tonico nutritivo que se co-

nhece; é muito digestivo, fortiñcante e re

constituinte. Sob a sua inñuencia desenvol-

ve-se rapidamente o apetite, enriquece-se o

sangue,fortalecem-se os musculos', e voltam

as forças.

Emprega-se com o mais feliz exito, nos

estomagos ainda os mais debeis,para com-

bater as digostões tardias e laboriosae, a

dispepsia, cardialgia,gastro-dynia, gastral-

gia, anemia ou inscçâo dos orgãos,rachítis-

mo, consumpção de carnes, aii'ecções escro-

phulosss, e em geral na convalescença de

todas as doenças, aonde é preciso levantar

as forças.

Para as crcanças ou pessoas muito de-

reis uma colher das de sopa de cada vez;e

para os adultos, duas a tres colheres tam-

bem dc cada vez.

Um calix d'este vinho representa um

bom bife.

Esta. dóse com quacsquer bolachinhas é

um cxcellente mich para. as pessoas fracas

ou convalescentes;prepara o estomago para.

acceitar bem a alimentação do jantar,e con-

cluindo elle, toma-se igual porção de toast,

para facilitar completamente a digestão.

Para avitar a comi-afecção, os cnvolu-

cros das garrafas devem conter o retrato do

autor e o nome em pequenos círculos ama-

rellos, marca que está depositada em con-

formidade da lei de 4 do junho do 1883.

Acha-sc á venda. nas principacs phar-

macias de Portugal e do estrangeiro.l)epo-

sito geral ns. Pharmacia Franco d'. Filhos,

em Belem.

Toma-se tres vezes ao dia, no acto da

comida., ou em caldo, quando o doente não

so possa alimentar.

Deposito em Avoiro-Pharmacia o Dro-

garia Medicinal dc Ribeiro Junior.

VOZ e BOCCA

Â PASTILHÂSDE DETHAN ã
.2 Rcrnmmewlzdss e ›nlr.\ a¡ Doenças

i' da Gasqanm. Exunccõee da Voz,

'^ Intlammuçõe: da Banca. Etteltos A.

. poriiict-:sosd »Mercuno !rritaçào 7;

“ cera-d:: pelotomo.cparhmiãsrmeuts "

' um Sñr~.PREGADOIt .5, PROFES-

. SORES. e CANTORES para mas ,v

' tacttntar a emissão da voz.

' I'RHÇJ : ooo ¡ti-::5. a

5*_ Era-vu' em o re'm'e s ñrms i*-

\ Adu DETRAN. Fo" em PARIS.

m3- 'L7- 12-35-23

   

    

          
    

   

  

  

 

o ADVOGADO

BARBOSA Ill MAGALHAES

mudou 0 seu escriptorio e a sua

res1deucia para O Largo da Trinda-

de, n.° 17, 1.°-em Lisboa..
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PILULAS
D0 DOUTÚR

i DE PARIS _ >

í não besitamempnrgar-se quando precisão 'r

*- Não receíam isstio nem fadiga. porque ao ;.

contrario dos outros purgatjvos, este só ._

obra bem quando é tomado com bons-

alimentos c bebidas [artificantev, como ',

i Vinho, Café, Chá. Quem se purga com ;'

. estas pílulas póde escolher para _tomal- É'

as, a hora e refeição que mais

x convier conforme suas occupações. A _~

~ fadi ado purgativo sendo annuünda *

. pe o effeito da bra alimentação,si *-

se decide facilmente a recoms- _ A

gar tantas veses _quanto ,

' !or necessario.

51r.s31r.50

   

   

  

 

  

  

 

A empreza editora Lucas & Filho.

além do n.° 68 do 6.° anno de publi-

cação da Encyclopedia das Familias,

acaba de pôr á venda nas principaes

livrarias de Lisboa, pela modestissima

quantia de 300 réis o seguinte apre-

ciavcl livro:

CONTOS Il ESTUDOS INFANTIS

DEDICADOS

As MÃES DE FAMILIA

Este livrinho que todas as crean-

ças devem ler e estudar compõe-se

dos seguintes capitulos:

A prenda d'annos de Mimi-O con-

to do regato-O João e o Carocha-O

artigo e os substantivos-O achado-

Os dois irmãos-Os tres sabios e O

Koja-O pronome-A varinha da fa-

da-Os annos da mamã-O adjectivo

-0 baptisado de Bébé-O alumno

querido-_A códea de pão-0 pyri-

lnmpo e o rouxinol-Os verbos-A

gs; j( I* i l“

à? “i O i "às. E":

,ãiiâtvaddãSíZGêtTüS

PARA. REV1:: :e: si :a

ENVIA-SE TABELLAS A QUEM . ~íF~l<§§lIíiIãíaí

HMPHHIA VIB'I'LRIA

Rua das Janellas Verdes

LISBOA

;DIRECTOR TECHNICO-E. ESTAOIÓ

COMPANHIA. PORTUGCEZA HYGIENE

FABRICA A VAPOR DE PBODUCTOS CHIMICOS

E PHARMACEUTICOS

CAMPO PEQUENO

ESCRIPTORIO PRAÇA DE D. PEDRO, 59, 1.°

s s s I 60 a

 

Deposito-RUA DO PRINCIPE, 92 A 100

LISBOA.

Esta companhia é a unica. no paiz que fabrica em grande escala, e

por processos, machines e apparelhos os mais modernos e aperfeiçoados, gran-

de numero de preparações e especialidades chimico-pharmaccuticas em perfei-

ção de acabamento egnal ou superior ás simulares d'origem estrangeira, sen-

do porém as de seu fabrico garantidas pela companhia, nos seus componente-

tanto em quantidades, como em qualidades e por preços excessivamente menores.

Além d'isso a companhia negoceia em todos os artigos que interessam

ás classes de medicina, cirurgia, pharmacia, e chi'mica, taes como objectos de

cautchouc. apparelhos de laboratorio, etc., sendo pela sua dupla qualidade

de fabricante e commerciante em grande escala, a casa fornecedora 'mais con-

veniente e completa de pharmacias, liespitaes, laboratories chimz'cos, etc., etc.

Fornecem-se catalogos e informações

a. quem as requisite
_.___ _A 7-.._._-_._-___*.~ 7......

  

frango e o annel--A tarefa-Como 'L

Justo mostrava que era honiem--Pre- '

posição, udverbio, conjuncção c inter-

jeição- O mestre escola turco-O cão

c o lirio d'agua-A primeira pesca do

atum--O sonho dc Mimi-Da forma-

ção das palavras-O macaço--Os pri-

mos-O premio-_O sujeito, o predi-

cado c os complementos-As tres pe-

quenas no campo-As duas irmãs-A

morte d'Alicc-O senhor «N men» e

|a sua comitiva.

na"“um EO num “
13]NXOFIRIÊ EST.ACI()

Consultorio Medico-Cirurgico

E como não ha de ser assim, pois que se a digna classe medica

mos fregueses para que não confundem o meu estabelecimento cem outros de

agua] genero que ha na mesma rua e CUJOS proprietarios foram meus oHiciaes.

Este enxofre, que tem dado os mais satisfatorios resultados por

portugueza viu pela primeira vez fabricados em Portugal, appa- toda. a parte. onde tem sido experimentado, tem feito as suas provas

velhos e fundas com perfeição, e satislazendo aos que somem confo, praticas durapte duas estaçoes, e tem sulo tal 0 augmento no seu con-

me as suas necessidades, devem-n'o unicamente só a mim, sendo o primeiro sumo, que, nao obstante ter-se o anno passado ampliada a installaçuo

que ha 32 annos introduzi no paiz o ramo orthopedista, fazendo-o do Énaollmlsmo P“?Pal'adçlb IIQUW 11903851411“ de a allgmellldr (“nda

sempre acompanhar de todos os melhoramentos e descobertas que tenho fei_ mais, e acha-se hole pronda d apparelhos importantes e apeineiçoados,

to á custa d'um aturado estudo, e segundo as necessidades que se tem apre- aptos PaPa quumr: grandes quantidades (le PI'OdUCtO Pal'leWÊSlmoa

sentado. N'este ponto nada tenho que receiar, nem invejar dos estrangeiros. tamo em PÚIVeI'IS?^Qu° como em homogeneidade de COmPOSlçüoi etc

Previna, por isso, os dignos facultativos e os meus numerosissi- nguem deve de““ de uzal' 0

ENXOFRE ESTACIO

...DE_

Molestias de Senhoras e Créanças

DAS MÉDICAS

Laurinda de. Moraes Sarnenlo e Aurelia de Moraes Sarmento

Consultas das 1 1 horas da manhã. ás 3 da. tarde

Chamadas para. PABTOS a qualquer hora.

579-RUA DO ALMADA-579

FILTRUCHAMBEBLZINU

Antonio Teixeira da Motta.

 

SYSTEMA PASTEUFI

O unico filtro industrial capaz de se oppôr echazmente á transmissão

das doenças pelas aguas destinadas á alimentação. Unico filtro adoptado me.

diante concurso para o serviço do exercito francez.

__._-_(¡¡)._.___

ACADENIIA DAS SCIENCIAS

PREMIO MONTLOION

SEIS MEDALHAS DE HONRA

EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE PARIS DE 18.90

UNICA MEDALHA DE 01110

Concedida pela classe de hygiene, conforme consta do catalogo GIM-a,

das recompensas-_Classe 64, pagina 4:794

Deposito especial para Portugal, Rua Nova do Almada, 79-Lisbca.

NOTA-Remettem-se catalogos illustrados com os diversos typos

de filtros e preços dos mesmos a quem os requisitar.

 

Remedio soberano para n cura rapida de

SUBSTITUINDO O

O qual se tornou insufñciente para o tratamiento das vinhas,

desde o apparecimento em Portugal do terrível Elildiu, contra o

qual o enxofre simples nada pode; emquanto que 0 Enxofre Es-

tacio não só preserva as vinhas ao mesmo tempo do ()idiurn e

do hlildiu, mas tambem de outros males como O pulgão, a lagos-

ta etc., e robustece as videiras, angmentando e melhorando a. sua. pro-

ducçào.

O Enxofre Estacio custa pouco mais do que o enxofre

simples e applica-se do mesmo modo.

Remettem-se gratis instrucçóes e attestados a quem os requisi-

EÍXOFRE SIMPLES

tar, e recebem-se encommendas em

LISB()A¡

FABRICA A VAPOR DA COMPANHIA PORTUGUEZA HYGIENE

CAMPO PEQUENO

ESCRIPTUIIIO DA

RAÇA DE o.

MESMA COMPANHIA

EDRO, 59, 1.o

P07'tO-SI'. Rodrigues, Irmãos.-Rua Nova de S. Domingos.

Santarem-Sr. Joaqmm Augusto Xavier Ramos.
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COMPANHIA I'OIITUGL'EZA nIIYliIENIiv

Revista semanal íllustrada

A MAIS NOTAVEL no SEU enxuno ENTRE NÓS

SAE ronos os DOMINGOS

Cada numero de 16 paginas 40 réis.
Coimbra-»Sin Rodrigues da Silva & 0.a.

Evora-Sr. S. de Brito Vaz Coelho

o favor de enviarem os seus endereços

ao escriptorio da mesma com panhiu.

Grande numero de illustrnções.

  PA E afecções do peito, catarrhos, males da gar'

ganta, breno/ritos, i'es/i-iainento, dBjÍUJJO, rhcu-mat-ísmo, dÔTBS, etc.; 20 annos de

maior successo attcstnm a etiicacia d'este excellente derivativo, recommenda-

do pelos primeiros medicos de Paris.

Deposito em todas as pharmacias.-Em Pariz, rua de Seine, 31.
_-_____.______

 

__ :ER R:OÍí'íí “157527235331317“
" Cora Anemia..Pobreza :lu Sanz-uu.roraas.norel ue Sistemas.-50 anno- de suooesco.

Exiy'r em cada frasco da Fem nssvesns o salto da “ UMD¡ das rssmcsln ". u. r. locus-Arts. Pam.
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lim conclusdo parece-nos, que não havendo entre nós

tuna excessiva aglomeração de propriedade territorial, o uni-

ca medida, que devia adoptar-se em beneficio ds. indnstra pri-

mitiva, seria dotal~a com um codigo rural, quo organisando

a constituição agricola delinisse ao mesmo tempo os direitos e

obrigações entre si, e com relação ás mais classes da socieda

de, mas é força confessar, qtse a marcha seguida desde 1842

até hoje, ainda não apresentou um systema governativo re-

gularmente organissdo; pelo contrario. todos os systemas so

tem abraçado com a mesma facilidade com que se abando-

nam, por isso que de nada mais se tem curado senão de pro-

longar uma existencia, que, embora arruins a. sociedade, con-

tribua para afertuna d'alguns poucos e determinados homens.

Não foi por tanto um pensamento organisador, que pre-

sidiu á confecção do famoso projecto letra=Ca=que acompa-

nha o relatorio de 14 de março; mas sim o desejo do augmen-

tar a procura dos papeis de credito, como tão ingenuinamen-

te se confessa n'aquslle discurso, o qual, por isso que do tan-

ta transcendencia, tendo recebido s approvsção parlamentar,

não podia ficar fora da nossa. analyse.

CAPITULO X

da impopularida-

parlamentares so-

aqui aquellss dis-

' - ' ' entes.›
do raiz, ou annexal os aos vmculos exnt

Art. 2.' !Em inscripções ou titulos de divida fundada EFFEITOS DO CREDITO PUBLICO

' interna, com assentamento na Junta do Credito Publico, po-

derão estabelecer se vínculos»

PROJECTO DE LEI n.° 32

Art. l.° (Os administradores de morgndos ou capellos,

insiores do 25 aunos, poderão pela forma declarada n'csta lei

subrogar todos, ou alguns bens dos mesmo¡ vínculos por

iuscripções ou apolices de 4 ou õ por ccnto.›

Art. 4.° :Se o administrador do vinculo fôr casado,

sendo verão, não precisará, para os eli'eitcs d'ests lei, do cou-

seutimento ou outorga da mulher; mss, sendo femea, será nc-

-eesssric o consentimento do marido»

Cumprindo-nos agora analysar as propostas que acom- _

panhsram o relatorio de 14 de março de 1846, não era pos- -

sivel deixar dc occupar-nos do systems de crédito entrc nós

tão aliregoado, s custa do qual ha tantos annss so tem vivido;

e por isso, sem, a menor preterição, e circumscrevendo-ucs

quanto fôr possivel aos limites de um exame, tractaremos cs-

to objecto com imparcialidade e singeleza.

Já. um dos ministros tinha declarado durante a legisla-

tura de 1842, que na praça. de Londres, e por conta do go-

verno portugues, se tinha negociado uma consideravel somma

de fundos da nossa divida externa evitando assim a sua bai-

xa progressiva. Uma similhsnts contiqu foi sin verdade ex-

Fíguez'ra-Sr, Modesto Augusto Martins

Setubal-Si'. Pinto & Qumtans.

'1 orres Vedras-Viuva de Emygdio José da Costa.

Abrantes-Sr. Manuel Dias Pinheiro.

Borba-Sr. Carlos Miguel Pinto Semedo.

Buccellas-Sr. Augusto Freire.

Mafra-Sr. Eugenio Albano Gonçalves.

Bombarral-Sl'. José Maria Duarte.

Portalegre_ Sr. José Augusto Pina Carvalho.
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de um credito, que por todos os titulos offer-ecc tão poucas ga-

rantias? Viu-se já. acontecimento mais glorioso e mais desin-

teressado do que 0 de 1789? Encontrar-sc-bâo hoje homens

tão patriotas como cs d'aquclla época'.B E apezar de tanta in-

dependencia e patriotismo, ignora alguem qual foi a sorte dos

assignados, que se deram em troca dos bens nacionaes? E'

pois fora. de duvida, que a approvação do projecto tornava

impossivel, que s camara alta podesse dignamente represen-

tar os interesses, porque lhe cumpre velar, visto que em bem

pouco tempo suas fortunas estariam dependentes de uma por-

taria do thesouro.

Os governos representativos, obra do eclectismo appli-

cado á. politica, admittem pola maior parte a instituição da

camara dos pares, como elemento da sua organisnção; e por

isso os povos, onde existem esses legisladores vitalicioa, c so-

bre tudo hcreditarios, precisam manter vinculada. em certas

familias uma grande massa de riqueza territorial, nâo só pa-

ra manter a tradicção, mas para tornsr mais robustos'os ele-

mentos conservadores da existente. Demais, a agricultura não

é simples usança, ou rotina sem systems; pelo contrario, pos-

suc verdades, que é necessario estudar, e regras que convém

pôr em pratica, sendo certo que, sem cabedal de conhecimen-

tos, não póde o lavrador analysar as terras, nem os amanhcs

convenientes, e menos combinar uma e outra cousa com pro-

veito. Igualmente não pode inventar novos meios de melhorar

os antigos já. introduzidos, e ainda menos pôde estar ao al-

cance dos dcscobrimentos obtidos no systema dc machines ap-

plicado s industria rural. Finalmente o lavrador ignorante

consome sua vida em estereis esforços, porque perde não só o

tempo e o trabalho, mas sobre tudo o capital: e para que isto

não aconteça, são indispensuveis certos meios, que só uma pro-

priedade mais abastada pode prestar; meio¡ tanto mais ditii-

ceis de obter, quanto o estado da nossa industria rural e' tão

pouco lisongciro, e quanto o seu deñnhamento é em grande

parte devido a direcção dos capitaes, que, com a mira em in-

teresses maiores, porém momentaueos, tem abandonado a mais

sclidn das industrias.

Collaboração litteraria escolhida e

59, Praça de D. Pedro, l.°-LISBOA variada.
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Art.° 5.“ «Sera ouvido o immedisto sueecssor maior de

25 annos, sobre a verdadeira avaliação do rendimento liquido

dos bens vinculados nos termos do artigo 3.' § l.° d'esta lei,

com declaração que, sendo morador no mesmo julgado, deve-

rá. em 8 dias desde a intimação apresentar quaisquer duvidas'

c a resposta explicita-se presta. ou não o seu consentimento;

_e sendo morador em diffcrcute julgado ou comarca, dentro

dos mesmosS días, afora nquelles que forem assignados pelo

juiz para a expedição dc precatorio c mais termos.›

Art. 6.** «Não se apresentando dentro dos sobrcditos

presos os esclarecimentos ou duvidas; não se dando a respos-

ta,- ou sendo obscura ou negativa, o juiz do domicilio do sd-

ministrador requerente, supprirá. conforme fôr dc justiça o con-

sentimento do immediato suecessor, ou mandará, julgando-o

necessario, proceder a novas diligencias.›

§ l.° (DO despacho que supprir O consentimento poderá.

o immediato successor recorrer para a relação do districto.›

§ 2.° (O supprimonto judicial, e pela dita fôrma, tem

tambem logar no caso de que na hypothsse do artigo 4,. o

marido se negue a suthorisar a mulher»

Se nos demorarmos na analyse eircumstancinda de cada.

um dos artigos aqui transcriptos, occupar-nos-hemos apenas

de algumas considerações geraes, com que pretendemos mos-

trar, que em todos os actos d'esse corpo monstruoso não havia

um só pensamento do cohcrencis, e que antes, obedecendo co-

mo debil arbusto aos furacões da. tempestade, se curvava, ora

diante do feudalismo, :i ordem e aceno do mesmo senhor.

Nos forces, tinha-se retrogadado até d idade média;

agora nos vínculos, marchavs-sc a par, senão adiante, da mais

exaltada democracia. g

Tinha-se feito a côrte ao fendalismo; tinha-se esbulhado

o povo dos fóros e regalias, que o Principe Constitucional lhe

havia concedido. Mas a agiotagem tambem tinha cxígencias;

aspiravu á aristocracia; e oomoa das recordações a offuloava,

convinba destruile, substituindo-a pela do cotnpadrio; ee' por

isso que se queria que qualquer dos conjugues podesse desfs.
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